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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма Підсумкової атестації зі спеціальності 025 «музичне мистецтво» 

розроблена відповідно до нормативних вимог підготовки фахівців, викладених у 

законодавчих та нормативних документах про вищу освіту. Підготовка фахівців 

передбачає опанування освітніх компонент циклу загальної підготовки, циклу 

професійної та практичної підготовки, котрі формують інтегральну, загальні та 

спеціальні (фахові) компетентності визначені Стандартом вищої освіти за 

спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і 

мистецтво» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Наказ МОН від 

24.05.2019 р. № 727) та Освітньо-професійними програмами, а також ряду 

вибіркових компонент, спрямованих на поглиблення загальних та спеціальних 

компетентностей. 

Підсумкова атестація проводиться з метою встановлення відповідності 

засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу компетентностей та 

програмних результатів навчання вимогам Стандарту ВО. 

Завданням Підсумкової атестації є визначення:  

- рівня готовності здобувачів демонструвати артистизм, виконавську 

культуру та технічну майстерність володіння інструментом/голосом/ 

мануальним апаратом диригента; 

- рівня розуміння музичних творів з виокремленням їх належності до 

певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та художнього 

змісту з подальшим відтворенням драматургічної концепції та художньої 

інтерпретації музичного твору; 

- сформованості компетентностей щодо організаційної та творчої роботи з 

ансамблевим колективом, володінням методами та навичками оркестрової та 

ансамблевої гри (ансамблевого/ хорового співу), репетиційної роботи та 

концертних виступів; 

- рівня спроможності самостійного дослідження наукової проблеми в 

галузі музичного мистецтва, методами опрацювання музикознавчої літератури, 

узагальнення та аналізу музичного матеріалу, володіння термінологією 

музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом; 

- рівня готовності здійснювати педагогічну діяльність, використовувати 

на професійному рівні методи та прийоми викладання, застосовувати музично-

аналітичні навички в процесі створення педагогічних інтерпретацій; 

- інших вузькоспеціалізованих компетентностей фахівців.  

Підсумкова атестація здійснюється у формі: 

- публічної демонстрації кваліфікаційної роботи (обов’язково); 

- атестаційного екзамену (обов’язково); 
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- диригування (для отримання додаткової кваліфікації «Диригент капели 

(ансамблю) бандуристів») – ОПП Бандура і кобзарське мистецтво;  

- диригування / сольний спів (для отримання додаткової кваліфікації 

Керівник вокального ансамблю / артист-вокаліст (хору, ансамблю)) – 

ОПП Диригентсько-хорове мистецтво (академічне), ОПП 

Диригентсько-хорове мистецтво (народне). 

Публічна демонстрація кваліфікаційної роботи передбачає виконання 

здобувачем вищої освіти концертної програми з фаху відповідного рівня 

складності та презентацію письмового комплексного фахового аналізу твору 

(творів) концертної програми (кваліфікаційної роботи), що передбачає 

розв’язання здобувачем вищої освіти складної спеціалізованої задачі або 

практичної проблеми в галузі музичного мистецтва із застосуванням певних 

теорій та методів відповідної науки, і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов.  

Атестаційний екзамен передбачає перевірку досягнення результатів 

навчання, інтегральної, загальних та фахових (спеціальних) компетентностей, 

визначених Стандартом ВО та Освітньо-професійними програми. Зазначене 

реалізується у таких складових Атестаційного екзамену:  

– тестування з комплексу фахових освітніх компонент: Історія 

світової музики, Історія української музики, Музична педагогіка і психологія, 

Музична інтерпретація, за ОПП: Аналіз музичних/ вокально-

хорових/народнопісенних творів, Історія та теорія академічного вокально-

хорового/ народнопісенного/ кобзарського та бандурного виконавства / 

виконавської фольклорної традиції, Методика викладання фахових/ 

фольклорноетнографічних дисциплін/фаху.  

Атестація з Диригування/Сольного співу передбачає публічну 

демонстрацію програми (концертний виступ) та методику роботи з капелою 

бандуристів (для здобувачів ОПП Бандура і кобзарське мистецтво). 

Підсумкова атестація, за певних обставин, може відбуватися в 

дистанційному, онлайн режимі згідно Положення про організацію поточного, 

семестрового контролю та атестації здобувачів фахової передвищої та вищої 

освіти із застосуванням онлайн-дистанційних технологій навчання  

distancionaya_osvita.pdf (knukim.edu.ua)  

Згідно з Положенням про забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (внутрішнє забезпечення якості) 

poloszhennya_pro_yakist_osviti.pdf (knukim.edu.ua) Екзаменаційна комісія для 

проведення Підсумкової атестації призначається щорічно для кожного 

факультету, для всіх форм навчання і діє протягом навчального року. Залежно 

від кількості випускників може створюватися декілька екзаменаційних комісій з 

спеціальності або об’єднана комісія для споріднених спеціальностей. 

Персональний склад членів екзаменаційної комісії і екзаменаторів 

http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/norm_documents/distancionaya_osvita.pdf
http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/norm_documents/poloszhennya_pro_yakist_osviti.pdf
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затверджується наказом керівника університету не пізніше як за місяць до 

початку роботи комісії. 

У разі виникнення непорозуміння щодо оцінювання, здобувач освіти має 

право подати апеляцію. Процедура засідання апеляційної комісії відбувається 

згідно нормативних документів КНУКіМ http://knukim.edu.ua/naukova-

robota/normatyvni-dokumenty/  
 

http://knukim.edu.ua/naukova-robota/normatyvni-dokumenty/
http://knukim.edu.ua/naukova-robota/normatyvni-dokumenty/
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АТЕСТАЦІЯ: ПУБЛІЧНА ДЕМОНСТРАЦІЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 

РОБОТИ  

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА: КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА 

ОПП ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВЕ МИСТЕЦТВО (АКАДЕМІЧНЕ)  

Публічна демонстрація кваліфікаційної роботи передбачає перевірку 

досягнення результатів навчання, зокрема:  

ПРН1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 

майстерність володіння інструментом (голосом) на належному фаховому рівні 

під час виконавської (диригентської) діяльності.  

ПРН2. Володіти методами та навичками оркестрової та ансамблевої гри 

(ансамблевого / хорового співу), репетиційної роботи та концертних виступів.  

ПРН3. Демонструвати різні методики удосконалення виконавської діяльності.  

ПРН4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної 

доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та художнього змісту.  

ПРН5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, створювати 

його художню інтерпретацію.  

ПРН10. Володіти базовими знаннями, практичними навичками організаційної та 

творчої роботи з ансамблевим колективом.  

ПРН12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом.  

ПРН17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних стилів 

різних епох. 

ПРНВ18. Володіти навиками слухової диференціації інтонаційно-ритмічних, 

ладо-тональних, функційно-гармонічних, звуковисотних (інтервальних) 

закономірностей. 

Публічна демонстрація кваліфікаційної роботи передбачає виконання 

здобувачем вищої освіти концертної програми відповідного рівня складності: 

Диригування  

1. Твір великої форми з супроводом (кантата, частина кантатно-

ораторіальної форми або хорова оперна сцена); a cappella (хоровий 

концерт, вагома частина літургії/всенічної) 

2. Хорова мініатюра/мініатюри (світська/духовна, обробка народної пісні)  
В процесі виконання концертної програми здобувач повинен 

продемонструвати різностильові хорові твори серед яких обов’язково мають 

бути представлені: твір a cappella та твір з супроводом різної музичної 

доби/стильових напрямів або різних національних шкіл. Концертна програма 

повинна виявляти широкий спектр фаховий можливостей здобувача: вольовий 

диригентський імпульс, розвинуту техніку та емоційну виразність 

диригентського жесту, переконливе художньо образне втілення музичного 

образу, індивідуальність інтерпретаційної реалізації. 
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Орієнтовний концертний репертуар: 

Твори великої форми з супроводом 
Л. Ревуцький «Хустина» 

К. Стеценко «Шевченкові» 

Г. Ф. Гендель ораторія «Dixit»  

Дж. Гершвін «Medley» 

Л. Керубіні Reguiem   

П. Масканьї «Молитва» з опери «Сільська честь» 

К. Орф сценічна кантата «Карміна Бурана»  

Дж. Пуччіні «Messa di Gloria» 

Дж. Россіні «Stabat mater»  

Хорові концерти 

Д. Бортнянський концерт «Приідіте воспоім» 

А. Ведель «Ти моя кріпость, Господи» 

М. Вербицький «Ангел вопіяше» 

Г. Гаврилець «Боже мій, нащо мене ти покинув» 

В. Зубицький «Гори мої» 

В. Теличко Фольк-концерт для хору та ударних «Тужу» 

Хорові мініатюри 

М. Скорик «Боже, спаси мене» 

Д. Січинський «Непереглядною юрбою» 

Є. Станкович «Алилуя» 

В. Стеценко «Почуй Господи, мову мою» 

М. Леонтович «Літні тони» 

Б. Лятошинський «Із-за гаю сонце сходить» 

Г. Майборода «Вершник» 

А. Брукнер «Ave Maria» 

К. Дебюсі «Зима» 

Т. Морлі «Fire Fire» 

Ф. Пуленк мотет «Tristis est anima mea» 

Ю. Свідер «Cantus gloriosus» 

Обробки українських народних пісень 

Г. Гаврилець обр. укр. нар. пісні «Засвічу свічу» 

С. Горюнович обр. укр. нар. пісні «Біля річки де калина» 

П. Козицький обр. укр. нар. пісні «Ой у полі, полі» 

М. Коломієць обр. укр. нар. пісні «Цвіте терен» 

О. Кошиць обр. укр. нар. пісні «Вийди Грицю на вулицю» 

М. Кречко обр. укр. нар. пісні «Їхав козак на війноньку» 

О. Чмут «Коло мої хати» 

О. Яковчук «Ой в борі» 
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Спів 

Підготовка концертної програми з 7-ми творів, серед яких мають бути 

представлені: 

1. Старовинна арія (з кантатно-ораторіальної форми або опери);  

2. Арія/аріозо кінця 18-20 сторіччя (з кантатно-ораторіальної форми або 

опери); Вокальні мініатюри різних національних шкіл/або різних епох 

(романси, пісні, канцони) Допускається виконання дуету/тріо/квартету 

3. Обробка української народної пісні. Допускається виконання 

дуету/тріо/квартету. 

В процесі виконання концертної програми здобувач повинен продемонструвати 

різностильові вокальні твори серед яких обов’язково мають бути представлені: 

старовинна арія, арія кінця 18-20 сторіччя, романсова музика різної музичної 

доби/стильових напрямів або різних національних шкіл, обробка української 

народної пісні. Концертна програма повинна виявляти широкий спектр фаховий 

можливостей здобувача: тембральну рівність та професійний діапазон голосу, 

розвинуту вокальну техніку та емоційну виразність, переконливе художньо 

образне втілення музичного образу, індивідуальність інтерпретаційної 

реалізації. 

  

Орієнтовний концертний репертуар: 

Старовинні арії (за традицією можуть бути виконані в тональності 

відповідно типу голосу) 
Т. Джордані «Caro mio ben!.. » 

Ф. Дуранте «Vergin tutto amor»; 

Дж. Б. Бонончіні «Per la gloria d'adorarvi» з опери "Грізельда"  

Г. Ф. Гендель арія «Son come navicella» із кантати «Lungi dal mio Nume» 

Г. Ф. Гендель арія Альцини «Tornami a vagheggar» із опери «Альцина» 

Г. Ф. Гендель арія Ромільди «Va godendo» з опери «Ксеркс» 

Х. В. Глюк арія Паріса «O del mio dolce ardor» з опери «Паріс та Олена» 

Дж. Каріссімі «Vittoria, mio core»   

 

Арії кінця 18 – 20 сторіччя  

С. Гулак-Артемовський, арія Оксани «Прилинь, прилинь… » з опери 

«Запорожець за Дунаєм» 

С. Гулак-Артемовський, каватина Султана «Як любо серцю тут без краю» з 

опери «Запорожець за Дунаєм» 

М. Лисенко пісня Петра «Сонце низенько» з опери «Наталка Полтавка» 

Дж. Верді пісня Оскара «Saper vorreste» з опери «Бал - маскарад» 

К. Сен-Санс 2 -га арія Даліли «O, aprile foriero» з опери «Самсон і Даліла»  

Дж. Россіні, серенада графа Альмавіви з опери «Севільський цирульник» 

В. А. Моцарт каватина Фігаро «Se vuol ballare» з опери «Весілля Фігаро» 

В. А. Моцарт арія Керубіно "Voi che sapete" з опери "Весілля Фігаро"  
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Романси (за традицією можуть бути виконані в тональності відповідно типу 

голосу) 
Л. Дичко, сл. А. Демиденка «Пісня про рідний поріг»  

О. Білаш, сл. В. Юхимовича «Журавка» 

Г. Майборода, сл. А. Малишка «Запливай же, роженько весела » 

А. Кос-Анатольський сл. А. Кос-Анатольського «Пастушка» 

М. Лисенко, сл.Т. Шевченко «Чого мені тяжко»  

Е. Гріг «Ich liebe dich» 

В. А. Моцарт «Als Luise die Briefe ihres»  

В. А. Моцарт «An Chloe» 

Г. Форе «Apres un Reve» 

Ф. Шуберт «Serenade» 

 

Обробки українських народних пісень 

П. Бонковський обр. народної пісні «Гандзя» 

Д. Задор обр. народної пісні «Серед села дичка» 

В. Йориш обр. народної пісні «Там, де Ятрань круто в’ється». 
Л. Кауфман обр. народної пісні «Ой не світи місяченьку» 

Б. Фільц обр. народної пісні «Коло гаю походжаю» 

Л. Ященко обр. народної пісні «Ой де ти підеш, де поїдеш» 

 

Тривалість концертної програми 15-20 хвилин. 

 

ОПП ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВЕ МИСТЕЦТВО (НАРОДНЕ) 

Публічна демонстрація кваліфікаційної роботи передбачає перевірку 

досягнення результатів навчання, зокрема:  

ПРН1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 

майстерність володіння інструментом (голосом) на належному фаховому рівні 

під час виконавської (диригентської) діяльності.  

ПРН3. Демонструвати різні методики удосконалення виконавської 

діяльності.  

ПРН4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до 

певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та художнього 

змісту.  

ПРН5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, 

створювати його художню інтерпретацію.  

ПРН6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження 

наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та написання роботи 

відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну позицію.  

ПРН7. Володіти методами опрацювання музикознавчої літератури, 

узагальнення та аналізу музичного матеріалу, принципами формування наукової 
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теми та розуміння подальших перспектив розвитку даної проблематики в різних 

дослідницьких жанрах.  

ПРН8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в 

процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.  

ПРН12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом.  

ПРН15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з 

музичного мистецтва.  

ПРН17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних 

стилів різних епох. 

ПРНВ18. Демонструвати вміння застосовувати традиційні принципи 

українського народнопісенного хорового виконавства, різновекторно 

переосмислюючи їх в контексті актуальних запитів концертно-сценічної 

практики. 

ПРНВ19. Володіти навиками трансформування народного першоджерела 

(народної пісні), застосовуючи композиційні прийоми авторського 

перекладення, аранжування, обробки в хоровий твір: на основі використання 

народнопісенних мелодій.  

ПРНВ20.Вміти створювати різножанрові художньо-інтерпретаційні 

концепції на основі українських народнопісенних хорових традицій, творчо 

переосмислених в площині професійної композиторської творчості. 

Публічна демонстрація кваліфікаційної роботи передбачає виконання 

здобувачем вищої освіти концертної програми відповідного рівня складності 

Фах диригування:  

1. Два твори a cappella (українських композиторів або обробки українських 

народних пісень, настроїтись в тональність використовуючи камертон 

«ля», роздавши початкові ноти хору). 

2. Два-три різнохарактерні твори з супроводом українських композиторів. 

В процесі виконання концертної програми здобувач повинен 

продемонструвати: музикальність, емоційність, артистизм, розуміння 

стилістики творів, високу виконавську техніку, музичне мислення, концертну 

витривалість; розкрити драматургію музичних творів, представити власну 

інтерпретацію творів програми. 

Орієнтовний концертний репертуар: 

Твори a cappella: 

В. Зубицький «Дримба» 

В. Зубицький «За нашим сто долом» 

А. Авдієвський «Діброво зелена» 

Є. Савчук «Да що на горі імбер» 

О. Яковчук «Веснянка» 

Г.Гаврилець «Ой горе тій чайці» 

І. Бідак «Червона калинонька» 

https://parafia.org.ua/piece/vesnyanka-2/
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І Бідак «Не сходило вранці сонечко» 

І Бідак «Ой на Івана Купала» 

О. Білаш, вірші Д.Павличка, обр. С Павлюченка «Лелеченьки» 

О. Білаш, вірші А.Малишка, обр. С Павлюченка «Любов» 

Укр. нар.пісня в обр. М. Хоменка «Ой крикнув орел» 

Укр.нар.пісня в обр. Г.Верьовки «Ой ти, дівчино, чом зажурилась» 

Укр.нар.пісня в обр. Г.Верьовки «Ой у полі могила» 

Твори з супроводом: 

А. Авдієвський, вірші Д. Луценка «Не громи в степах гудуть» 

Укр. нар.пісня в обр.А. Авдієвського «І шумить, і гуде» 

І. Шамо, вірші Д. Луценка «Києве мій» 

І. Шамо, вірші Д. Луценка «Осіннє золото» 

І. Шамо, вірші Д. Луценка «Співанка-веснянка» 

І. Шамо, вірші Д. Луценка «Україно, любов моя» 

І. Шамо, вірші Д. Луценка «Де гори Карпати» 

І. Шамо, вірші Д. Луценка «Не шуми, калинонько» (з кінофільму «За всяку 

ціну») 

І. Шамо, вірші Д. Луценка «Зачарована Десна» 

І. Шамо, вірші Д. Луценка «Ой пливи, вінок» 

І. Поклад, вірші М. Ткача «Весільна пісня» (з музики до вистави “Ніч 

перед Різдвом”) 

І. Поклад, вірші М. Ткача «Коляда» (з музики до вистави “Ніч перед 

Різдвом”) 

О. Вратарьов, вірші О. Семенова «Пісня чистого поля» 

А.Пашкевич, вірші В.Симоненка «Лебеді материнства» (кантата) 

ч.1 Лебеді материнства 

ч.2 Виростеш ти, сину 

ч.3 Здраствуй сонце 

ч.4 Дзвенять німою тугою ліси 

А. Пашкевич, вірші Д. Луценка (вільне аранж. С. Павлюченка) «Мамина 

вишня» 

П. Майборода, вірші А. Малишка «Пісня про рушник» 

П. Майборода, вірші М. Ткача «Згадай рідний край» 

Музика і вірші П. Майбороди «Ти ніколи мене не забудь» 

Є.Станкович «Заключне купало» з фольк-опери “Цвіт папороті”) 

Є.Станкович «Русалчині купала» (з фольк-опери “Цвіт папороті”) 

А. Кос-Анатольський, вірші Л. Теглій, аранжування С. Павлюченка 

Князівна Либідь (пісня-дума) 

Укр. нар. пісня обр. В. Ступницького «Ой рано, рано кури запіли» 

О. Білаш, вірші М. Ткача «Сину, качки летять» 

О. Білаш, вірші М. Ткача «Виглядала мати сина» 

О.Білаш, вірші М.Томенка «Бігли коні через степ» 
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О. Білаш, вірші Д. Павличка «Не спи, моє серце» 

І.Сльота, вірші А.Камінчука «Любий брате, маму бережи» 

Музика і слова О. Стадника «Їхали хлопці три запорожці» 

О. Чурай, вірші А. Драгомирецького, аранжування В. Ткаченко  

«Село у долині» 

О. Семенов, вірші О. Вратарьова «Пісня чистого поля»  
 

Публічна демонстрація кваліфікаційної роботи передбачає виконання 

здобувачем вищої освіти концертної програми відповідного рівня складності 

Фах спів: 

1. Два твори а cappella (колискова, балада, календарно-обрядова тощо). 

2. Два-три різнохарактерні твори з супроводом українських народних 
пісень або творів українських композиторів. 

В процесі виконання концертної програми здобувач повинен 

продемонструвати: музикальність, емоційність, артистизм, розуміння 

стилістики творів, високу виконавську техніку, музичне мислення, концертну 

витривалість; розкрити драматургію музичних творів, представити власну 

інтерпретацію творів програми. 

Орієнтовний концертний репертуар: 

Пісні Явдохи Зуїхи (балади) 

Ой, у місті, на риночку 

Ой, учора, із вечора, з вчорашнього дня 

А хто в коршмі п'є 

Пісні Явдохи Зуїхи (жартівливі, ліричні) 

Побила шевця лиха година 

Ой, ти, брате Мусію 

Два ведмеді, два ведмеді 

Як женився, то хвалився 

Дудка в дудки ночувала 

Сім день молотила 

Нехай же нас Бог рятує 

Ой, колись була в степу воля 

Щука-риба в морі 

Біда панну спокусила 

Породила перепеличка 

Необрядовий фольклор Західних регіонів України  (балади) 

Закарпатська область 

Ой, на горі білий камінь 

Ходить серпан по зарінку 

Ой, так за ділом 

Під дубино 
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Івано-Франківська область 

За Якима і Марусю 

Ой, поїхав козаченько на круту гору 

Ой, червоне сонце сходить 

Жартівливі пісні  

Ой, у меї миленької мальовані двері 

Катеринко ж моя, чорнобривко ж моя 

Жартівливі пісні. 

Продай, мамко, продай 

Не женися, сину, бо зле тобі буде 

Задумав дідочок, задумав жениться 

На поточку-м прала 

Пісні з Волині. 

Ой бочечка, бочечка дубовая 

Затопила, закурила сирими дровами 

Ходить сон коло вікон 

Шумить, гуде сосоночка 

Вітер віє, трава шумить 

Закувала зозуленька 

Полтавська область 

Жила-була вдова 

Ой, горе тій чайці 

Та червона калинонька 

Пісні Поділля 

Гиля, гиля , сірі гуси, покупатись у воді 

Пийте, люди, горілочку, а, ви, гуси, воду 

Ой, дубе, ти дубе, дубе зелененький 

Народні пісні в записах Лесі Українки  та з її співу.  

Ой тихо, Дунай водойку несе 

Їхав козак дорогою, зустрів дівку убогую 

Ой піду ж бо я в ліси лісочки 

Ой коли б я знала, що буду вмирати 

Балади про кохання та дошлюбні взаємини. 

Летіла зозуля через сад куючи 

Ой, у Львові на риночку сталася новина 

Ой, чиї то воли по горі ходили 

Ой,  сербине, сербиночку 

Ой, було в батька дві дочки 

Ой, мала матуся мала дві дочки  

Ой, на горі жито  

Пила, пила моя ненька, на меду 

Ой, за що ж ти, моя мамцю, щодня п’єш? 
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Ой, там у лісі під дубиною 

В нашім селі, на тім конці, сталася новина 

Ой, приїхав милий до милої в гості  

Іде козак з корчми п’яний  

Ой, там в полі сосна, під сосно корчма 

Коло броду, броду брала дівка воду 

Ой, за гаєм, за Дунаєм 

Чом дуб не зелений?  

Народні пісні з різних збірок, інтернет-джерел 

Синє моречко глибоке 

Жито жала, жито жала 

Ой, не літай, да ти чорная ж галко 

Марусю, Марусю, що мені з тобою 

Ой, ти ж, зозуленько 

Ой, як ми не бачили 

Де ж ти, Настю, збиралася 

Ой, ненько, ненько 

Та бодай так степовая могила запала 

Да косив батько, косив я 

Авторські твори 

М. Дацко, сл. Б. Стельмаха «Попеляста перепілко»  

О.Зуєв, сл. А. Демиденка «Журавка» 

В. Конощенко, вірші О. Ткача «Не питай» 

І. Сльота, сл. О. Матійко «Марічка» 

І. Шамо, сл. В.Палія «Місто спить» 

А. Пашкевича, сл. Д.Луценка «Мамина вишня» 

О. Семенов, сл. А. Демиденка «Звучи, рідна мово» 

В. Конощенко, сл. П.Власюка «Бо у мене є Андрій» 

В. Конощенко, сл. О. Стращенко «Біля криниці» 

В.Конощенко, сл. П. Харченка «Десь вода вирує» 

 

 

ОПП БАНДУРА І КОБЗАРСЬКЕ МИСТЕЦТВО 

Публічна демонстрація кваліфікаційної роботи передбачає перевірку 

досягнення результатів навчання, зокрема:  

ПРН1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 

майстерність володіння інструментом, голосом на належному фаховому рівні 

під час виконавської (диригентської) діяльності.  

ПРН3. Демонструвати різні методики удосконалення виконавської діяльності.  

ПРН4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної 

доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та художнього змісту. 
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ПРН5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, створювати 

його художню інтерпретацію.  

ПРН8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі 

створення виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.  

ПРН12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом.  

ПРН передбачені ЗВО: 

ПРНВ18. Вміти виступати публічно, презентувати ідеї, спостерігати, слухати, 

взаємодіяти, бути гнучким, адаптивним, здатним до самоосвіти, самоорганізації, 

самовдосконалення, самореалізації.  

ПРНВ19. Вміти здійснювати мистецько-просвітницьку діяльність засобами 

бандурного виконавства, зберігати та реконструювати кобзарську традицію. 

Публічна демонстрація кваліфікаційної роботи передбачає виконання 

здобувачем вищої освіти концертної програми відповідного рівня складності:  

1. Твір великої форми (сюїта, сонатна, фантазія, варіації тощо) 

2. Віртуозний твір (для інструменталіста, соліста-бандуриста)  

3. 2-3 різнохарактерних твори українських або західноєвропейських 

композиторів (інструментальні/вокально-інструментальні твори) 

4. Українська народна, авторська пісня в обробці для бандури або 

український романс.  

5. Дума, балада або історична пісня в обробці для бандури. 
В процесі виконання концертної програми здобувач повинен 

продемонструвати: музикальність, емоційність, артистизм, розуміння 

стилістики творів, високу виконавську техніку, музичне мислення, концертну 

витривалість; розкрити драматургію музичних творів, представити власну 

інтерпретацію творів програми. 

 

Орієнтовний концертний репертуар 

Твори великої форми  
С. Баштан Концертні варіації на тему української народної пісні «Пливе човен» 

М.Дремлюга Соната №1, Соната №2 

Я. Лапинський Рапсодія для бандури з оркестром «Надвечір’я» 

Г. Менкуш Весняна фантазія 
К. Мясков «Байда» 

Невідомий автор (ХVІІІ-ІХ ст.), пер. С. Баштана «Варіації на тему Моцарта» 

Українська народна пісня, романс, дума або історична пісня в супроводі 

бандури 
Музика А. Кос-Анатольського, Слова  І.Франка «Ой ти, дівчино, з горіха зерня» 

Музика В. Таловирі, слова О. Орача «Козача смерть» 

Музика і слова А. Кос-Анатольського Дума «Козацькі могили». 

Музика і слова Е. Драча в аранжуванні В. Єсипка «Із полону з-під Ізмаїлу» 

Музика К. Стеценка, слова В. Самійленка «Вечірня пісня» 



17 

 

Музика М. Лисенка, слова Т. Шевченка, перекладення Л. Посікіри «Мені 

однаково» 

Музика Ф. Кучеренка, слова Т. Шевченка, аранжування Г. Менкуш «Плач 

Ярославни» 
Музика Ф.Глушка, сл. Т.Шевченка Дума невольника з поеми «Сліпий»  
Українська народна пісня в обробці Є. Дигаса «Гуляв чумак на риночку» 

Українська народна пісня в обробці С. Баштана «Нема гірше, як в неволі» 

Інструментальні твори  

А. Дворжак Гумореска  

М.Дремлюга Дума із Сюїти №2 

В. Косенко Вальс  

М. Лисенко Баркарола.  

М. Лисенко Без тебе, Олесю 

С. Людкевич Листок з альбома 

К. Пул Поклоніння  

А. Пяцолла 20 років по тому  

 

Тривалість концертної програми 25-30 хвилин, допускається виконання 

авторських творів (відповідного рівня) випускників. 

 

 

ОПП МУЗИЧНИЙ ФОЛЬКЛОР 

Публічна демонстрація кваліфікаційної роботи передбачає перевірку 

досягнення результатів навчання, зокрема:  

ПРН1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 

майстерність володіння інструментом, голосом на належному фаховому рівні 

під час виконавської (диригентської) діяльності.  

ПРН3. Демонструвати різні методики удосконалення виконавської діяльності.  

ПРН4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної 

доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та художнього змісту. 

ПРН5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, створювати 

його художню інтерпретацію.  

ПРН8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі 

створення виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.  

ПРН12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом.  

ПРН, передбачені ЗВО: 

ПРНВ18. Володіти методами збереження і актуалізації нематеріальної 

культурної спадщини українського народу.  

ПРНВ19. Володіти методами, способами і навичками фольклорного 

виконавства (сольного, ансамблевого) зі збереженням регіональних і локальних 

особливостей народно-музичних традицій.  
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ПРНВ20. Володіти теоретичними та практичними основами адаптації 

музичного фольклору до сценічних і концертних форм діяльності; 

використовувати на професійному рівні методи і форми постановки концертних 

програм на основі документальних фольклорно-етнографічних матеріалів. 
 

Публічна демонстрація кваліфікаційної роботи передбачає виконання 

здобувачем вищої освіти концертної сольно-ансамблевої програми відповідного 

рівня складності, спрямованої на вирішення професійних завдань в галузі 

музичної фольклористики та побудованої на документальних матеріалах 

власних фольклорно-експедиційних досліджень здобувача. Концертна програма 

має бути самостійним авторським сценічно-фольклористичним проектом 

здобувача і може бути реалізованою у формі: власне тематичної концертної 

програми в галузі музичного фольклору; фольклорної театралізовано-музичної 

вистави з певним сценографічним та хореографічним вирішенням концертних 

номерів; музично-літературної композиції; концерту – лекції, концерту – 

презентації, концерту – «інтерактиву» та ін. Концертна програма має складатися 

із 5 - 6 сольно-ансамблевих фольклорних творів різного стильового змісту, 

жанрової приналежності, об’єднаних в єдину сценічну композицію за 

тематикою концертного виступу та / або приналежністю творів до певного 

локусу регіонально-виконавської традиції. Тривалість концертної програми – 15 

- 20 хвилин. 

В процесі виконання концертної програми здобувач повинен 

продемонструвати: музикальність, знання регіональних музично-виконавських 

традицій, високу виконавську техніку, зрілість музичного мислення – розуміння 

стилю, змісту і форми творів; емоційність, сценічну свободу й артистизм, 

концертну витривалість. Здобувач повинен проявити володіння методами, 

способами і навичками фольклорного виконавства (сольного, ансамблевого) зі 

збереженням регіональних і локальних особливостей народно-музичних 

традицій українського народу; розкрити драматургію та продемонструвати 

власну інтерпретацію автентичних музичних творів концертної програми; 

проявити навики управління сценічно-виконавським процесом; художній смак і 

культуру виконання.  
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ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА: 

КОМПЛЕКСНИЙ ФАХОВИЙ АНАЛІЗ ТВОРІВ КОНЦЕРТНОЇ ПРОГРАМИ 

ОПП ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВЕ МИСТЕЦТВО (АКАДЕМІЧНЕ)  

ОПП ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВЕ МИСТЕЦТВО (НАРОДНЕ)  

ОПП БАНДУРА І КОБЗАРСЬКЕ МИСТЕЦТВО  

ОПП МУЗИЧНИЙ ФОЛЬКЛОР 

Теоретична частина кваліфікаційної роботи (комплексний фаховий аналіз 

творів концертної програми) – це індивідуальна самостійна робота науково-

творчого характеру, передбачає виявлення рівня теоретичної підготовки, 

набутих фахових знань, спрямованих на креативне вирішення художньо-

творчих завдань виконавської концертної програми і засвідчує рівень 

сформованості загальних та спеціальних компетентностей необхідних для 

майбутньої виконавської і педагогічної діяльності. 

Основними завданнями презентації письмової роботи є – систематизація, 

закріплення, поглиблення, розширення історико-теоретичних і методико-

прикладних фахових знань; активізація пізнавальної діяльності здобувачів 

музичної освіти, засобом розвитку їх самостійності, інтересу до пошуку 

оригінальних шляхів розв’язання складних спеціалізованих завдань.  

Вимоги до Теоретичної частини кваліфікаційної роботи (комплексного 

фахового аналізу творів концертної програми): відповідність змісту темі 

заявленої письмової роботи; обґрунтування історико-теоретичних основ обраної 

теми і практичної частини виконавської програми, опис її музично-

драматургічної концепції; повноцінна добірка джерельної бази та її 

використання у тексті роботи; здійснення цілісного (історико-стилістичного, 

теоретико-музичного та виконавського) аналізу декількох або одного із 

вокально-хорових/ інструментальних/ вокально-інструментальних/ 

фольклорних творів концертної програми, включаючи характеристику епохи 

створення твору, відомості про його авторів, аналіз музичної творчості 

композитора, жанрової палітри та стилістичних особливостей їх 

композиторського письма, обґрунтування засобів художньо-музичної 

виразності, форми і прийомів фактури викладу; передбачення різного роду 

складностей виконання, визначення способів і прийомів їх подолання; 

аргументоване формулювання висновків і практичних рекомендацій; 

дотримування науковості стилю викладу, логічності, грамотності, правильності 

технічного оформлення тексту і бібліографічного опису використаних 

інформаційних джерел; забезпечення своєчасності виконання кваліфікаційної 

роботи; технічно оформити текст належним чином, дотримуючись відповідних 

вимог; підготувати засоби візуалізації отриманих результатів; нести повну 

відповідальність за зміст і оформлення теоретичної частини письмової роботи 

до Публічної демонстрації кваліфікаційної роботи. Робота має бути написана 
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державною мовою, науковим стилем викладу матеріалу, логічно й 

аргументовано. Обсяг письмової роботи повинен бути не менше 25-30 сторінок 

комп’ютерного тексту без списку використаних інформаційних джерел (25-30 

найменувань) та додатків.  

Робота повинна містити розв’язання складної спеціалізованої задачі – 

практичної проблеми в галузі музичного мистецтва, що передбачає 

застосування певних теорій, методологій та методик музичного мистецтва і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов.  

Робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, 

фальсифікації. 

Презентація теоретичної частини кваліфікаційної роботи (комплексного 

фахового аналізу творів концертної програми) відбувається у офлайн або 

онлайн форматі. Здобувач презентує роботу 5-7 хв. (у т. ч. із використанням 

аудіовізуальних засобів), відповідає на зауваження рецензентів 2-3 хв., 

відповідає на запитання членів екзаменаційної комісії 3-5 хв.   

Вимоги та основні етапи роботи над теоретичною частиною 

сформульовано у розробці: Методичні рекомендації щодо написання 

теоретичної частини кваліфікаційної роботи (комплексного фахового аналізу 

творів концертної програми). Київ : КНУКіМ, 2022. 47 с . 
 

Критерії оцінювання здобувача з Публічної демонстрації  

кваліфікаційної роботи 

При визначенні оцінки береться до уваги рівень теоретичної, наукової та 

фахово-практичної підготовки здобувача освіти, засвідчений публічною 

демонстрацією кваліфікаційної роботи. Оцінюються дві складові: Практична 

частина: концертна програма і Теоретична частина: комплексний фаховий 

аналіз творів концертної програми. Кожна складова оцінюється окремо за 100 

бальною шкалою, потім бали діляться на два та додаються (як дві складові 

екзамену). В результаті здобувач вищої освіти отримує максимум 100 балів за 

Публічну демонстрацію кваліфікаційної роботи.  

Практична частина: концертна програма  

Оцінка «відмінно» А (90-100 балів) ставиться за вільне володіння 

музичним інструментом/голосом/мануальним апаратом диригента у процесі 

публічного виступу; при текстуально-правильному, стилістично-достовірному, 

технічно-завершеному, емоційному, артистичному виконанні концертної 

програми відповідної складності. 

Оцінка «добре» B (84–89 балів) ставиться за достатньо вільне володіння 

музичним інструментом/голосом/мануальним апаратом диригента у процесі 

публічного виступу при текстуально-правильному, стилістично-достовірному, 

емоційному виконанні концертної програми відповідної складності з 

незначними технічними помилками.  
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Оцінка «добре» C (74–83 балів) ставиться за достатнє володіння 

музичним інструментом/голосом/мануальним апаратом диригента у процесі 

публічного виступу, при загальному вірному виконанні концертної програми з 

певною кількістю суттєвих помилок. 

Оцінка «задовільно» D (66–73 балів) ставиться за відносне володіння 

музичним інструментом/голосом/мануальним апаратом диригента при відносно 

стилістично-достовірному публічному виконанні концертної програми 

достатньої складності з невеликими текстовими недоліками та суттєвими 

технічними огріхами. 

Оцінка «задовільно» E (61–65 балів) ставиться за низький рівень 

володіння музичним інструментом/голосом/мануальним апаратом диригента, за 

виконання концертної програми, яка задовольняє мінімальні вимоги до 

публічної демонстрації. 

Оцінка «незадовільно» FХ (21–60 балів) ставиться за виконання 

концертної програми, яка не задовольняє мінімальні вимоги до публічної 

демонстрації, з допущенням значних текстових та виконавських помилок.  

Оцінка «незадовільно» F (0–20 балів) ставиться у разі не виконання 

здобувачем концертної програми.  

Теоретична частина: комплексний фаховий аналіз творів концертної 

програми. 

Оцінка «відмінно» А (90-100 балів) ставиться здобувачу вищої музичної 

освіти, якщо він: 

- продемонстрував повну відповідність змісту темі кваліфікаційної 

роботи; дотримався норм наукового стилю викладу, грамотності написання 

тексту і вимог оформлення роботи; повноцінно використав джерельну базу 

дослідження; аргументовано сформулював висновки у відповідності 

поставлених завдань; повно і систематизовано представив додатки; 

- виявив високий рівень володіння змістом роботи; впевнено, 

презентабельно демонстрував свою роботу, чітко і аргументовано відповідав на 

запитання, здійснив на високому професійному рівні, з використанням 

спеціальної термінології, комплексний аналіз музичного матеріалу, на основі 

якого підготував цікаву виконавську програму; 

- демонстрував високий рівень самостійності планування, 

дотримувався графіка виконання індивідуального плану, має позитивний відгук 

наукового керівника та високу оцінку роботи рецензентом. 

Оцінка «добре» (В, С 74 – 89 балів) ставиться здобувачу вищої музичної 

освіти за: 

- за повну відповідність змісту темі кваліфікаційної роботи; чітко, 

логічно, грамотно викладений матеріал науковим стилем, дотримання вимог 

оформлення роботи; достатнє використання джерельної бази дослідження; 

аргументоване формулювання висновків; систематизоване представлення 

додатків; 
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- за належний рівень володіння змістом роботи; достатньо впевнену 

демонстрацію власної роботи, нечіткі, але коректні відповіді на запитання, 

добросовісний цілісний аналіз музичних творів виконавської програми, 

зроблений достатньо глибоко, професійно з використанням фахової 

термінології; 

- за достатньо самостійний рівень планування, однак неповне 

дотримання графіка виконання індивідуального плану, за позитивний відгук 

наукового керівника та позитивну оцінку роботи рецензентом. 

Оцінка «задовільно» (D, Е 61 – 73 бали) ставиться здобувачу вищої 

музичної освіти, якщо він: 

- визначився достатньою відповідністю змісту темі кваліфікаційної 

роботи; неповним дотриманням норм наукового стилю викладу, написання 

тексту і вимог до оформлення роботи; неповноцінним використанням 

джерельної бази дослідження; недостатньо аргументованим формулюванням 

висновків, недостатньо систематизованим представленням додатків; 

- виявив достатній рівень володіння змістом роботи; не зовсім 

впевнено демонстрував свою роботу, не чіткі та некоректні відповіді на 

запитання, комплексний аналіз музичного матеріалу виконав не зовсім 

добросовісно, допускався неточностей у використанні фахової термінології; 

- проявив низький рівень самостійності, допускав недотримання 

графіку виконання індивідуального плану, отримав позитивний відгук 

наукового керівника та низьку оцінку роботи рецензентом. 

Оцінка «не задовільно» (FX, F – 0 – 60 балів) ставиться здобувачу вищої 

музичної освіти за: 

- невідповідність змісту темі кваліфікаційної роботи; не дотримання 

норм наукового викладу матеріалу і грамотності написання тексту, вимог до 

оформлення; неповноцінне та не повне використанням джерельної бази 

дослідження; неаргументоване формулювання висновків, недостатність і 

неякісне оформлення додатків; 

- недостатнє володіння змістом роботи, невдалу демонстрацію 

власної роботи, не якісно проведений комплексний аналіз музичного матеріалу, 

відсутність відповідей на запитання; 

- несамостійність планування, несвоєчасність виконання 

індивідуального плану; негативний відгук наукового керівника та негативну 

оцінку роботи рецензентом. 

Публічна демонстрація концертної програми та презентація комплексного 

фахового аналізу творів концертної програми, за певних обставин, може 

відбуватися в дистанційному, онлайн режимі згідно Положення про організацію 

поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів фахової передвищої 

та вищої освіти із застосуванням онлайн-дистанційних технологій навчання  

http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/norm_documents/distancionaya_osvita.pdf  
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АТЕСТАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН 

ОК Історія світової музики 

Компетентності, програмні результати навчання 

ЗК1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК7. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

ЗК12. Здатність працювати автономно.  

ЗК14. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК17. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

СК3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва.  

СК4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між теорією та практикою музичного 

мистецтва.  

СК5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й сучасні досягнення у теорії, історії та 

методології музичного мистецтва.  

СК7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні знання у практичній 

діяльності.  

СК9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу.  

СК10. Здатність застосовувати базові знання провідних музично- теоретичних систем та концепцій.  

СК11. Здатність оперувати професійною термінологією.  

СК12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її в процесі 

практичної діяльності.  

СК13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків.  

СК14. Здатність демонструвати базові навички ділових комунікацій.  

СК16. Здатність використовувати засоби масової інформації для просвітництва, популяризації та пропаганди 

досягнень музичної культури.  

СК17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології музикознавчої, виконавської, 

композиторської, диригентської, педагогічної діяльності.  

СК18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями у 

виконавстві, музикознавстві та музичній педагогіці. 

ПРН4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, жанру, особливостей 

драматургії, форми та художнього змісту.  

ПРН8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі створення виконавських, 

музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.  

ПРН12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.  

ПРН15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з музичного мистецтва.  

ПРН17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних стилів різних епох. 

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 
Соціально-історичні обставини розвитку музичного мистецтва в добу Середньовіччя. Антиномічність як 

одна з головних особливостей культури Середньовіччя. Іудейські витоки літургійної музики християнства. 

Особливості ранньої християнської співацької традиції - монодія. Псалмодія – особливий тип декламаційного 

інтонування псалмів. Перші пам’ятки нотованих богослужбових текстів. Особливості нотації в добу 

Середньовіччя. Невми - графічні зображення напрямку руху мелодії в добу Середньовіччя. Гвідо Аретинський і 

реформа нотації у ХІ ст. н.е. Органум - історично рання форма європейської багатоголосної музики. Школа 

Нотр-Дам – центр європейської професійної музичної традиції ХІІ по середину ХІІІ ст. Середньовічний жанр 
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мотет. Практика одночасного  поєднання кількох текстів (іноді на різних мовах). Світська музика доби 

Середньовіччя. 

Менестрельна культура як особливий тип середньовічного артистичного професіоналізму у галузі 

популярної та побутової музики. Народне музичне мистецтво в добу Середньовіччя. Особливості 

менестрельного професіоналізму.  

Трубадури, трувери, мінезінгери та жанрові різновиди лицарської музично-поетичної творчості. Кансона, 

альба, тенсона, пасторела, сервента, баллада - основні жанри лицарської музично-поетичної творчості. 

Мінезингери - німецькі лицарі-поети-музиканти  доби Середньовіччя.  

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ 
Соціально-історичні обставини розвитку музичного мистецтва в добу Відродження. Суспільно-історичні 

процеси в Європі у 14 - 16 ст. Реформація і релігійні війни. Домінування духовних жанрів у професійній музиці 

епохи Відродження. Меса - магістральний жанр епохи. Структура месси. Зародження імітаційної поліфонії та 

формування норм поліфонії строгого стилю у 15 ст. Особливості поліфонічного типу фактури.  

Нідерландська (франко-фламандська) композиторська школа та її роль у розвитку західноєвропейської 

музики доби Відродження. Творчість Гійома Дюфаї, Жиля Беншуа, Йоганеса Окегема, Якоба Обрехта, Жоскена 

Депре, Орландо ді Лассо. Жанрові різновиди творчості нідерландських поліфоністів. Музичне виховання в добу 

Відродження. Метризи - перші музичні навчальні заклади в Європі.  

Музичне мистецтво Італії доби Відродження. Римська поліфонічна школа. “Меса Папи Марчелло” (1555) 

Джованні П'єрлуїджі да Палестріни. Її роль у розвитку професійної поліфонічної музики. Венеціанська 

поліфонічна школа. Французька музика доби Відродження. Клеман Жанекен - найвидатніший французький 

композитор доби Відродження. Шансон у творчості Клемана Жанекена. Музичне мистецтво Англії, його давні 

витоки. Багатоголосся в народній музиці. Жанр антема. Самобутній поліфонічний стиль Джона Данстейбла. 

Розвиток жанру варіацій в музиці для верджинала, лютні, віоли. Творчість Вільяма Берда та Джона Булла. 

Музика Німеччини доби Відродження. Мистецтво майстерзінгерів у культурі Німеччини 16 ст. Походження 

терміну “мейстерзінгер”. Соціальне походження та особливості творчості майстерзінгерів. Образ мейстерзінгера 

Ганса Сакса в опері Р.Вагнера “Нюрнбергські мейстерзінгери”. Рух реформації та його вплив на музичне 

мистецтво. Протестантський хорал (Німеччина). Історія створення. Протестантський хорал як головний жанр 

церковної музики німецького Відродження. Народні духовні та світські пісні як основа музики протестантських 

хоралів. Мартин Лютер та його роль у розвитку музичної культури Німеччини доби Відродження. Ораторія - 

історія появи жанру. Особливості жанру ораторія. 

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО БАРОКО  

(ОПЕРА, ОРАТОРІЯ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНА МУЗИКА) 
Соціальні та історичні передумови розвитку музичного мистецтва в 17 ст. Становлення соціальної ролі 

композитора та моделі творчості, що існуватиме до перетину 18 - 19 ст. Опера - історія появи жанру, 

відображення в ньому гуманістичних ідеалів Відродження - художній синтез поезії, музики, сценічної дії 

античного театру. Роль флорентійської камерати у становленні оперного жанру. Речетативний спів та ключова 

ідея нового стилю, втілена членами флорентійської камерати. Особливості перших опер. Міфологічна основа 

сюжетів (популярність міфа про Орфея та Евридику). Перші опери - драми для музики Якопо Пері і Джуліо 

Каччіні “Еврідіка”.  

Клаудіо Монтеверді - видатний італійський композитор першої половини 17 ст. Опери Клаудіо 

Монтеверді. “Орфей”, “Аріадна”, “Коронація Поппеї”. 

Італійські оперні школи Римської оперної школи 17 - початку 18 століття та їх особивості. Венеціанська 

оперна школа - карнавальність та видовищність оперних вистав. Формування типів арій (арія ламенто), 

становлення форми da capo. Посилення ролі оркестру та формування італійського типу увертюри (швидко-

повільно-швидко). Стиль bel canto та неаполітанська оперна школа. 

Жанрові різновиди італійської опери. Опрабуфф і операсеріа. Особливості операсеріа. Роль Алессандро 

Скарлатті у становленні жанру. Особливості операбуффа. Джова нні Батті ста Пергалезі та перша опера-буфф 

“Служанка-панянка”. 

Музичний театр в інших національних школах. Лірична трагедія - французький різновид операсеріа. Жан 

Батіст Люллі - засновник жанру ліричної трагедії. Французький драматичний театр як фактор формування 

національної своєрідності французької опери. Особливості оперного жанру у Франції. Формування 

французького типу увертюри (повільно-швидко-повільно). Роль танцювальних номерів в операх Жана Батіста 

Люллі. “Арміда” - вершина оперної творчості Жана Батіста Люллі. 

Доля опери в англійській музичній культурі. Традиції народного театру “маски”. Генрі Перселл - 

англійський композитор 17 ст. автор першої англійської національної опери “Дідона і Еней”. 

Німецька національна опера. Генріх Шютц і його опера “Дафна”. 
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Жанр ораторії і кантати в музиці 17 ст. Роль композиторів римської школи Еміліо де Кавальєрі та 

Джакомо Каріссімі та жанру мадригал у становленні нового вокально-драматичного стилю. Національні 

традиції німецької хорової поліфонії в кантатах, пасіонах, ораторіях Генріха Шютца.  

Клавірна музика у Франції 17 ст. Різновиди клавішних інструментів та особливості їх механіки і 

звучання: клавесин, клавікорд. Французька клавірна музика 17 ст. Куперен - найвидатніший представник 

французької клавесинної школи 17- І половини 18 ст. П’єси-мініатюри - основний жанр французької клавірної 

музики 17 ст. Програмність як важлива характеристика клавірної музики 17 ст. Мелізми. Сюїта - етимологія 

терміну, особливості жанру. Особливості сюїтної форми. Основні номери сюїти: алеманда, куранта, сарабанда, 

жига. Додаткові номери сюїти: гавот, менует, полонез тощо. Роль сюїти у становленні крупних форм епохи 

Класицизму. 

Італійська скрипкова музика 17 ст. Аматі, Гварнері, Страдіварі - династії скрипкових майстрів. 

Формування нових жанрів: concerto grosso та і сольного концерту. Арканджело Кореллі - засновник римської 

скрипкової школи, один з творців жанру concerto grosso. Особливості жанру concerto grosso. Антоніо Вівальді - 

видатний скрипаль-віртуоз кінця 17 - першої половини 18 ст. Концерт Вівальді “Пори року” - програмність, 

особливості форми. 

Органна музика. Італійська органна школа та Джакомо Фрескобальді. Розквіт органного мистецтва 

Німеччини у творчості попередників Й.С. Баха - Самуель Шейдт, Йоганнес Пахельбель, Георг Бьом та Дитрих 

Букстехуде. 

ЙО ГАНН СЕБАСТЬЯ Н БАХ: ЖИТТ ВИЙ ТА ТВОРЧИЙ  ЛЯХ 
Соціальні та історичні передумови розвитку музичного мистецтва в першій половині 18 ст. Роль різних 

національних культур у підготовці і формуванні жанрів і форм інструментальної музики. Особливості розвитку 

поліфонічної музики у Європейських країнах у першій половині 18 ст. Кульмінація розвитку поліфонічних 

жанрів у творчості Йоганна Себастьяна Баха.  

Й.С.Бах очима сучасників. Видатні музиканти часів Баха - Йоганн Адольф Гассе, Георг Філіпп Телеман, 

Ге орг Фрі дріх Ге ндель. Бах і Гендель - творчі перетини та особисті стосунки. Видатні попередники Й.С. Баха - 

композитори-органісти Дітріх Букстехуде, Георг Бьом, Йо ганн А дам, Йоганн Пахельбель. Й.С. Бах очима 

великих композиторів наступних поколінь - Моцарта, Бетховена, композиторів-романтиків. Забуття та 

віднайдення творчої спадщини Й.С. Баха. Роль бахівського товариства у визнанні виняткового значення 

творчого спадку композитора для світового музичного мистецтва. 

Життєвий та творчий шлях композитора. Портрет композитора - риси характеру, що вплинули на долю та 

знайшли відображення в творчості. Шлях до успіху та визнання. Й.С. Бах - видатний органіст та імпровізатор. 

Особливості становлення композиторської майстерності. Роль протестантского хоралу у творчості Баха. Роль 

народної музики у творчості Й.С. Баха. Світське та духовне в музиці композитора. Поліфонія та гомофонний 

склад в творах Й.С. Баха. 

Жанрові різновиди творчого спадку Й.С. Баха. Періодизація творчості Й.С. Баха. Веймарський період 

життя композитора та органне мистецтво. Інструментальна музика Кетенського періоду. Вокальна музика Баха в 

Лейпцигський період. 

Й.С. Бах - педагог. Методичні новації Баха. Педагогічний репертуар. Роль синів Баха - Вільгельма 

Фрідемана, Карла Філіпа Емануеля та Крістіана у розвитку музичного мистецтва Німеччини 18 ст.  

ІНСТРУМЕНТАЛЬНА МУЗИКА Г.Ф. ГЕНДЕЛЯ 
Георг Фрідріх Гендель. Значення творчості композитора для музичної культури Німеччини та Англії 18 

ст. Музика Г.Ф. Генделя у світовому музичному мистецтві. Жанрова характеристика творчого спадку 

композитора.  

Основні риси інструментальної музики Г.Ф. Генделя. “Пленерні” твори. Жанр concerto-grosso в творчості 

композитора. Поліфонія та гомофонний склад в творах Г.Ф. Генделя. 

Музика для королівського двору. “Музика на воді”, “Музика королівського феєрверка”. 

ОПЕРНА РЕФОРМА К. В. ГЛЮКА 
Сутність оперної реформи Глюка, її зв’язок з ідеями енциклопедистів. Теми моральної звитяги, 

самопожертви, героїко-трагічні конфлікти, громадянські мотиви. Інтонаційне оновлення і драматизація 

вокальних партій. Трактування аріозних форм, хору, балету, оркестру. Загальний тематичний зв’язок увертюри 

зі змістом опери. Загальна музично-драматургічна лінія дії. Історичне значення оперної творчості К.В.Глюка для 

подальшого розвитку музичного театру. Глюкісти та піччиністи 

Новаторські риси його опер “Орфей”, “Альцеста”, “Іфігенія в Авліді”, “Іфігенія в Тавриді”. 

СИМФОНІЇ Й. ГАЙДНА 
Симфонії Й.Гайдна як важливий етап розвитку європейського симфонізму. Еволюція симфонічної 

творчості Гайдна в різні періоди життя. Роль Й. Гайдна у формуванні стійкого складу симфонічного оркестру. 

Непрограмність симфоній та історія з назвами. “Прощальна симфонія” Й. Гайдна. Мажор, як домінуючий лад 

симфоній. Група мінорних симфоній та життєві обставини в яких вони написані.  



26 

 

Творча зрілість композитора - 80-ті роки. Шість Паризьких симфоній. 

Особливості симфоній написаних для концертних поїздок Англією 12 Лондонських симфоній Гайдна (90-

ті роки 18 ст.). 

ОПЕРИ В. А. МОЦАРТА 

Реформаторське значення оперної творчості В.А. Моцарта. Порівняння реформаційних принципів К.В. 

Глюка та новацій в музичному театрі В.А. Моцарта. Ідейний зв’язок з рухом “Буря і натиск”. Оригінальне 

перетворення традиційних оперних жанрів опери-серіа і опери-буфа, зінгшпіля. Індивідуалізація і динамічність 

музичних характеристик героїв. Роль ансамблів і фіналів опер. Жанрові різновиди оперного спадку Моцарта. 

Синтез та глибоке взаємопроникнення високої музичної трагедії та опери буффа у пізніх операх композитора. 

Сутнісна характеристика dramma giocoso. 

Найвищі оперні досягнення (“Весілля Фігаро”, “Дон Жуан”, “Чарівна флейта”, “Викрадення з сераля”), 

особливості цих жанрів і музичної драматургії. 

Сучасні тенденції в оперній режисурі творів В.А. Моцарта. “Дон Жуан” Теодора Курентзиса і Ромео 

Кастелуччі на Зальцбурзькому фестивалі 2020. 

Нові сенси в опері “Весілля Фігаро” у постановці Лотти де Бер на оперному фестивалі Екс-ан-Прованс 

2021. 

СИМФОНІЇ Л. В. БЕТХОВЕНА 

Теми і ідеї мистецтва Бетховена. Монументальність драматизм, гострота конфліктів як відображення 

життєвих протиріч. Якісно новий підхід до сонатної форми і сонатно-симфонічного циклу. Особливості 

музичної мови Бетховена, принципи тематичного розвитку. Провідна роль симфонічної творчості у спадку 

композитора. Ідея боротьби в симфоніях №3, 5, 9 і новаторська трактовка симфонічного жанру. Народно-масові, 

ліричні, жанрово-побутові і образи природи в симфоніях №2, 4, 6, 7, 8. Увертюри Бетховена як зразки 

програмного симфонізму. Симфонізація жанру інструментального концерту в творчості композитора. 

РОМАНТИЗМ В МУЗИЦІ. ФРАНЦ  УБЕРТ, ФЕЛІКС МЕНДЕЛЬСОН 

Революційно-демократичні рухи - основа розвитку прогресивних напрямів і нових національних шкіл у 

мистецтві ХІХ ст. Наполеонівські війни, революції 1830 та 1848-1849 років та їх відображення у творчості та 

музичних напрямах. 

Виникнення та основні етапи розвитку романтизму в мистецтві ХІХ ст. Філософсько-естетичні 

розходження між різними течіями романтизму. Основні принципи романтичної естетики, роль романтичної 

антитези. співвідношення реального і ідеального. Романтизм і проблема народності: інтерес до історії, побуту, 

мистецтва, фольклору різних країн і народів. Природа і людина. тема особистості, загострений психологізм 

образів, конфліктів особистості з середовищем. Тема “подвійного світу” художника. Проблеми синтезу 

мистецтв, традицій і новаторства. Різноманітні прояви романтизму в різних національних культурах. 

Особливий тип художника-романтика. Розмаїття творчої діяльності. Автобіографічність творчості. 

Романтизм в музиці, його зв'язок з літературою, поезією, театром, живописом, основні етапи розвитку. 

Особлива увага до проблем внутрішнього світу людини. розширення діапазону лірики. Драматичні і трагічні 

образи. монологічних принцип висловлювання Посилення робі програмності в музиці. 

Оновлення музичних жанрів, форм і засобів в епоху романтизму. Співвідношення жанрів. Роль 

мініатюри, крупної одночасної форми, нове трактування вокальної і інструментальної музики. оновлення і 

розвиток класичних закономірностей форми, розробка нових композиційних принципів, нові жанри (балада, 

симфонічна поема тощо). Збагачення всіх засобів виразності в епоху романтизму. 

Нові форми музичного життя, зростання ролі концертної віртуозності, концертне і салонне музикування. 

“Розшарування” музичного мистецтва у зв’язку з вимогами публіки. 

Риси подібності і відмінності у німецькій і австрійській музичному мистецтві ХІХ ст. Музичні центри цих 

країн, особлива роль віденської музики, її демократичних традицій. Творчість Й. Штрауса (1825-1899) в жанрах 

побутової музики. оперети. Хорові товариства. зв’язок тем, ідей і образів німецької романтичної музики з 

літературою. Традиції Беховена. 

РОБЕРТ  УМАН та ЙОГАННЕС БРАМС 

Р. Шуман (1810-1856) - новий етап німецького романтизму. 

Формування естетичних поглядів композитора під сильним впливом сучасної німецької літератури. 

Музично-критична діяльність у 1830-ті роки. Багатство і багатогранність психологічного змісту творчості. 

Особливості шуманівського тематизму, нові принципи співвідношення мелодії і фону, поліфонічна і гармонічна 

індивідуалізація фактури, характерність ритмічного малюнка. Особливості образності і композиційного 

мислення фортепіанних творів, проблеми циклічності і романтичної варіаційності. Нове трактування сонати, 

фантазії, концерту: риси поемності і монотематизму, Глибоке і поетичне розкриття образів у вокальній ліриці 

Шумана (“Любов поета”, “Любов і життя жінки”). Еволюція вокального циклу. Особливості вокальної мелодики 

співвідношення вокальної і фортепіанної партій. Місце симфоній Шумана у розвитку німецького романтичного 

симфонізму. Увертюра “Манфред” - зразок шуманівської поемності. Синтез класичних і романтичних тенденцій 
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в музикально-драматичних і камерно-інструментальних творах Шумана. Ліричне трактування жанру струнного 

квартету. Значення спадку Шумана для світової культури. 

Й. Брамс (1833-1897). Зв’язок композитора з німецької і австрійською культурами. Позиція композитора в 

боротьбі різних тенденцій в музиці другої половини ХІХ ст. Гуманістичний зміст музики рамса, романтичний 

склад музики та збереження класичних традицій, їх новаторська трактовка. Інтерес до музики різних народів. 

Зв’язок з музикою Баха і старих німецьких майстрів. Діяльність Брамса як піаніста і диригента, Зв’язок його 

вокальних (сольних, ансамблевих, хорових) творів з німецькою і австрійською піснею. “Німецький реквієм”. 

Синтез бетховенських і шубертівських традицій в симфонічній творчості . Психологічна інструментальна драма 

- основа симфонізму Брамса. Особливості драматургії симфоній, співвідношення сонатності і варіаційності, 

риси наскрізного розвитку. Симфонізація жанру концерту: скрипковий і фортепіанні концерти, їх видатне 

значення. Еволюція у фортепіанній творчості від крупних форм до мініатюри. Синтез класичних і романтичних 

тенденцій, роль побутових жанрів. Різновиди жанрів, особливості побудови циклів камерних ансамблів. 

РІХАРД ВАГНЕР 

Німецька романтична опера І половини ХІХ ст.: Е.Т. Гофман (1776-1822), К.М. Вебер (1786-1826).  

Німецька романтична опера перших десятиліть ХІХ ст. Її зв’язок з зінгшпілем. Народні витоки сюжетів і 

музики, протиставлення реальності і фантастики, посилення психологічного начала, особливості музичної мови, 

новизна гармонічних засобів. Естетичні принципи і творчість Е.Т. Гофмана (1776-1822), його опера “Ундіна” - 

перша німецька романтична опера. Особливості драматургії і стиля.  

Значення композиторської, виконавської і музично-громадської діяльності К.М. Вебера (1786-1826). Нові 

оперні жанри у творчості композитора: казково-побутова опера “Вільний стрілок”, героїчна опера на 

рицарський сюжет “Евріанта”, казковий зінгшпіль “Оберон”. Особливості драматургії опер, лейтмотиви, 

трактування оперних форм і оркестру. Оперні увертюри як зразок програмного симфонізму. 

Р. Вагнер (1813 - 1883). Історичне значення різновидів творчої діяльності Р. Вагнера. Відображення в ній 

соціально-історичних та філософсько-естетичних явищ другої половини ХІХ ст. Основні творчі періоди. 

Еволюція філософських поглядів в теоретичних роботах і операх, становлення принципів оперної драматургії 

1840-х років - оновлення народно-фантастичної опери рисами балади (“Летучий голандець”), розвиток 

лицарської опери (“Тангейзер”, “Лоенгрін”), актуальність трактування легендарних сюжетів. значення 

психологічної музичної драми “Трістан і Ізольда” в розвитку музичного романтизму. Проблеми музичної 

драматургії і мови опери, панування функціональної нестійкості. Новаторство і традиції. Комедійно-сатиричні 

елементи в опері “Нюрнбергівські мейстерзінгери”. Тетрологія “Кільце Нібелунга” як втілення 

реформаторських принципів Вагнера. Філософськи-символічна трактовка епосу, симфонічні принципи музичної 

драми. Драматичний розмах, образно-звукове та інтонаційне багатство. Новизна виразних засобів, системи 

лейтмотивів, роль оркестру. Байрейтський театр. Вплив ідей і новацій композитора на світову музику. 

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ФРАНЦІЇ    ст. ГЕКТО Р БЕРЛІО З 

Творчість Г. Берліоза (1803 - 1856). Роль Г. Берліоза в культурі Франції епохи романтизму. Видатне 

значення його диригентської діяльності, “Трактату про інструментовку”. Коло тем і образів його творчості, 

втілення сюжетів Шекспіра, Гьоте, Байрона. Революційно-героїчні теми (“Траурно-триумфальна симфонія”). 

Своєрідність програмності в романтичному театрі. Проблема жанрового синтезу. Особливості композиції, 

трактування циклу, принцип лейттематизму, своєрідність мелодичного і гармонічного письма, темброво-

колористичне збагачення оркестру. Еволюція симфонічної творчості. Музичний театр Берліоза: поєднання 

романтичних тенденцій з інтересом до минулого (“Троянці”, “Бенвенуто Челліні”). Ораторіальні жанри, 

“Реквієм”. 

ФРАНЦУЗЬКА ОПЕРА ЕПОХИ РОМАНТИЗМУ. ЖОРЖ БІЗЕ  

Соціально-історичний контекст розвитку французької музики ХІХ ст. Ідейно-естетичні проблеми. 

значення революцій 1830 та 1848 років. розквіт романтичної літератури, театру, живопису. Музичне життя 

Парижу. Діяльність видатних іноземних музикантів. Музичні салони. Шляхи розвитку музичного театру у ІІ 

половині ХІХ ст. Оперета (Ф. Ерве (1825-1892), Ж. Оффенбах (1819-1880). Жанр ліричної опери (Ш. Гуно (1818-

1893), Л. Деліб (1836- 1875). Криза “великої” і комічної опери. Виникнення в 1850-х роках оперети, її зв’язок з 

міською культурою. Оперети Ф. Ерве (1825 - 1892) та Ж. Оффенбаха (1819 - 1880). Формування жанру ліричної 

опери. Прагнення до правдивого вираження почуттів простої людини, використання сюжетів світової літератури 

і характер їх переосмислення, опора на побутові жанри.  

Творчість Ж. Бізе (1838-1875). Основні риси естетики, особливості творчого розвитку. Оволодіння 

жанром ліричної опери і спроби її драматизації у ранній творчості. Музика до драми “Арлезіанка”: національна 

та індивідуальна своєрідність музичної мови, оркестрова майстерність. “Кармен” як одна з вершин реалізму в 

світовому оперному театрі. Життєвість і гострота конфлікту, єдність музики і сценічної дії, психологічна 

складність характеристик. Високохудожнє втілення в опері різних жанрово-побутових джерел. 

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ІТАЛІЇ    ст. ДЖОАКІ НО РОССІ НІ. ДЖУЗЕ ППЕ ВЕ РДІ 

Розквіт італійської інструментальної музики. Н. Паганіні (1782-1840). 
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Зв’язок романтичного напряму в італійській музиці з визвольним рухом і його основними періодами. 

Підйом вокальної і інструментальної виконавської майстерності. Значення класичних традицій в італійському 

оперному театрі першої половини ХІХ ст. Роль оперних театрів у розвитку демократичної музичної культури. 

Особливості віртуозного стилю Н. Паганіні (1782-1840). Романтичні образи, створення нових 

виконавських прийомів. Місце і значення його творів (концертів, каприсів) у скрипковому репертуарі. Вплив 

особистості і майстерності Паганіні на романтичний виконавський стиль. 

Оперна творчість Дж. Россіні (1792-1868). Класичність мислення та визрівання романтичних елементів у 

стилі Дж. Росіні (1792-1868). Основні жанри його опер. Демократичний характер творчості. Зв’язок мелодики з 

традиціями bel canto. Жанр опери-буффа в “Севільському цирюльнику”. Романтичні риси опер “Отелло” і 

“Вільгельм Телль”. Оркестрова майстерність Россіні. Оперні увертюри. 

Дж. Верді (1813-1901). Творчість композитора і національний рух за свободу. Відображення періоду 

Ріссорджименто в його мистецтві. Народні витоки мелосу. Особливості оперної реформи Верді, створення 

реалістичної музичної драми. Нові вимоги до лібрето. Ранні історико-героїчні опери. Тема соціальної 

несправедливості в оперній тріаді початку 1850-х років (“Риголетто”, “Трубадур”, “Травіата”), посилення 

реалістичного початку. Багатство і різнобічність психологічних характеристик героїв. Нове у використанні 

традиційних форм італійської опери, використання побутових жанрів як засобу характеристики. 

Тираноборчеська тема в операх 50-60х років (“Сіцелійська вечерня”, “Бал-маскарад”, “Дон Карлос”). 

Оригінальне переосмислення драматургії “великої” французької опери, розширення кола виразних засобів. 

Драматичний конфлікт в опері “Аїда”. Поглиблення індивідуальних характеристик, збагачення мелодики, 

тонкощі гармонічного письма, роль оркестрового колориту, хорових сцен. “Отелло” - вершина реалістичних 

досягнень Верді. Синтез музики і дії. Поєднання замкнутих сцен з принципами симфонічного розвитку у 

драматургії опери “Фальстаф” - внесення в жанр комічної опери особливостей “Музично-сценічної драми”. 

Традиції Верді в музичному театрі ХІХ і ХХ ст. 

НАЦІОНАЛЬНІ КОМПОЗИТОРСЬКІ  КОЛИ  

 ВРОПИ. ФЕРЕНЦ ЛІСТ. ФРЕДЕРІК  ОПЕ Н. СТАНІСЛАВ МОНЮ КО 

Музична культура Угорщини. Ф. Ліст (1811-1886). Ф. Еркель (1810-1893). 

Давні традиції угорської народної музики. патріотична і національно-визвольна тема у мистецтві 

Угорщини.  

Світове значення композиторської, виконавської, громадської та педагогічної діяльності Ф. Ліста (1811-

1886). естетичні погляди Ліста. Оновлення Лістом виконавських прийомів та музичної мови. синтез 

національних угорських рис з досягненнями світової музичної культури. Романтична трактовка тем і образів 

світової літератури і мистецтва. Розвиток композитором романтичного програмного симфонізму, створення 

жанру симфонічної поеми (“Прелюди”, “Тассо” та ін.) Поемність в симфоніях Ліста “Данте” і “Фауст”. 

Трактування фортепіано як універсального інструмента, збагачення виразних, тембрових і технічних прийомів. 

Розмаїття жанрів, особливості їх трактування. Симфонізація жанру концерту. Пісні Ліста, круг образів і 

виразних засобів. Ораторії. Проблеми пізньої творчості. Творчі зв’язки Ліста з музичними діячами різних 

національних культур. 

Вихід у ХІХ ст. на світову арену “молодих” національних музичних шкіл як одне з досягнень 

романтизму. Характерність національної музики цих країн, музично-історичні традиції, зростання майстерності 

виконавців і композиторів. 

Музична культура Польші. Ф. Шопен (1810-1849), С. Монюшко (1819-1872). 

Значення мистецтва Ф. Шопена (1810 - 1849) в польській та світовій музиці. Тема Батьківщини в його 

творчості. Новації у трактуванні різних жанрів фортепіанної музики і її форм. Особливості виконавського та 

композиторського стилю Шопена. Мазурки і полонези як основа національного стилю композитора. Характер 

втілення фольклорних елементів. Своєрідність ладових і ритмічних структур. Мініатюри (прелюдії, ноктюрни, 

етюди): глибина і висока поетичність їх змісту, драматизм розвитку при лаконічності форми. Переломлення 

побутових жанрів, їх поетизація (вальси). Особливості одночасних поемних форм (балада, скерцо, фантазії). 

Романтичне перетворення сонатної драматургії. Особливості стилю Шопена пізнього періоду. 

С. Монюшко (1819-1872) - засновник класичної польської опери, кантати, програмної симфонії. “Галька” 

- одна з перших у зарубіжному музичному театрі побутових лірико-драматичних опер, що розкриває тему 

соціальної нерівності. Кантати на тексти О. Міцікевича, пісні. 

Теоретичні питання  

1. Світська музика доби Середньовіччя. Трубадури, трувери, мінезінгери та жанрові 

різновиди лицарської музично-поетичної творчості. 

2. Музичне мистецтво Відродження. Меса – магістральний жанр епохи Відродження. 

3. Музика Франції в добу Відродження. Шансон у творчості Клемана Жанекена. 

4. Музика Німеччини доби Відродження. 
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5. Музичне мистецтво бароко. Опера, ораторія розвиток жанрів у 17 ст. 

6. Особливості французької опери 17 ст. та творчість Жана Батіста Люллі. 

7. Опера в англійській музичній культурі. Творчість Генрі Перселла. 

8. Німецька поліфонічна школа та її найяскравіші представники. 

9. Й.С. Бах. Роль композитора в історії західноєвропейської музики. 

10. Інструментальні твори Г.Ф. Генделя (“Музика для феєрверка”, “Музика на воді”, concerti 

grossi). 

11. К.В. Глюк і опера, заснована на художніх принципах класицизму. 
12. Симфонічна творчість Й. Гайдна.  

13. Оперна творчість В.А.Моцарта - новації в галузі музичного театру. 

14. Симфонічна творчість Л.Бетховена.  

15. Пісенні цикли Ф. Шуберта. 

16. Жанр програмної концертної увертюри в творчості Ф.Мендельсона (“Сон літньої ночі”, 

“Морська тиша й щасливе плавання”). 

17. Фортепіанні цикли Р. Шумана “Карнавал”, “Метелики”, “Давідсбюндлери”, 

“Крейслеріана” 

18. Жанрова характеристика творчості Й.Брамса. 

19. Естетична концепція “музики майбутнього” Р. Вагнера. 
20. Оперна спадщина Ж.Бізе. 

21. “Фантастична симфонія” Г.Берліоза. 
22. Італійська композиторська школа ХІХ ст. 
23. Фортепіанна творчість Ф. Ліста (“Угорська рапсодія”, Соната сі-мінор та два 
фортепіанних концерти). 

24. Польська композиторська школа. Ф. Шопен.  

25. Оперна творчість С. Монюшка. 

Рекомендовані інформаційні джерела 
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4. Лебідь Ю. С. Історія зарубіжної музики від витоків до 18 ст. : методичні рекомендації для 
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ОК Історія української музики  

Компетентності, програмні результати навчання 

ЗК1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  
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ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК7. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

ЗК12. Здатність працювати автономно.  

ЗК14. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК17. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

СК3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва.  

СК4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між теорією та практикою музичного 

мистецтва.  

СК5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й сучасні досягнення у теорії, історії та 

методології музичного мистецтва.  

СК7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні знання у практичній 

діяльності.  

СК9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу.  

СК10. Здатність застосовувати базові знання провідних музично- теоретичних систем та концепцій.  

СК11. Здатність оперувати професійною термінологією.  

СК12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її в процесі 

практичної діяльності.  

СК13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків.  

СК14. Здатність демонструвати базові навички ділових комунікацій.  

СК16. Здатність використовувати засоби масової інформації для просвітництва, популяризації та пропаганди 

досягнень музичної культури.  

СК17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології музикознавчої, виконавської, 

композиторської, диригентської, педагогічної діяльності.  

СК18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями у 

виконавстві, музикознавстві та музичній педагогіці. 

ПРН4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, жанру, особливостей 

драматургії, форми та художнього змісту.  

ПРН8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі створення виконавських, 

музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.  

ПРН12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.  

ПРН15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з музичного мистецтва.  

ПРН17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних стилів різних епох. 

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ ВІД ВИТОКІВ 

до першої половини  5 ст. 

Музичне мистецтво на теренах України від найдавніших часів до 9 ст. Витоки українського музичного 

мистецтва. Музичне мистецтво первісного родоплемінного суспільства східних слов’ян. Ранні форми музичного 

мистецтва. Музичний інструментарій. Музичні знахідки Мізинської стоянки. Обрядовий фольклор та його 

значення для української музичної культури. Український фольклор у творчості сучасних професійних та 

аматорських колективів. Історичні умови розвитку культури на теренах України в добу відродження. Музика у 

Київській Русі. Билинний епос. Менестрельна традиція в українській середньовічній музиці - скоморохи. Роль 

християнства у розвитку музичної культури України. Духовно-християнська галузь культури. Ранні форми 

церковного співу. Формування старокиївського церковного співу. Знаменна та кондакарна нотація - різновиди 

старокиївської безлінійної нотації. Світська галузь культури і роль князівсько-дружинного середовища в її 

розвитку. Музика в князівсько-дружинному побуті. 

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ 
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другої половини  5 - початку  -  7 ст. 

Народна творчість - думи та історичні пісні. Інструментарій - кобза бандура, ліра. Перші іноземні 

свідчення про український фольклор та його популярність. Музика козацького побуту.  Розвиток музичної 

освіти. Музика у братських школах та колегіумах. Розвиток світського хорового співу. Розквіт церковної 

монодії. Реформування нотного запису церковної музики - формування лінійної нотації. Київська п'ятилінійна 

нотація. Книги, що фіксували церковні співи (Обихід, Октоїх, Ірмолог, Стихирар, Пісна і Цвітна Тріодь та ін.). 

Ірмолой - універсальна рукописна книга, що містила церковні співи різних жанрів. Світська галузь музичної 

культури. Діяльність музичних цехів. 

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ 

17 - першої половини  8 ст. 

Вплив барокової естетики на українське музичне мистецтво. Музична освіта - роль Києво-Могилянської 

академії у розвитку музичного мистецтва України. Київська братська та Лаврська школи. Придворна капела та 

виток музично обдарованих кадрів з України. Діяльність Глухівської школи співу та інструментальної музики. Її 

роль у розвитку музичного мистецтва України. Духовні та світські канти - образно-тематичні особливості.  

Музика в панських маєтках. Кріпосні оркестри. Симфонія невідомого автора 18 ст.  

Багатоголоса (партесна) церковна музика. Пам'ятки партесної музики. Автори партесних творів - Симеон 

Пекалицький, Кавалевич, Колядчин, Лаконек, Чернушчин, Бишовський, Шаваровський, Задовський, Яжевський.   

Спадщина Миколи Дилецького та Симеона Пекалицького. Види партесного багатоголосся, концертуючий силь 

партесної музики, його джерела. Барокові особливості партесного концертуючого стилю. Граматика 

мусикійська Миколи Дилецького. Значення праці для розвитку теоретичних основ українського музичного 

мистецтва. Шкільна драма - жанрова специфіка та тематика. Роль музики у шкільній драмі. Роль шкільної драми 

у розвитку українського музичного театру. Музика побуту - діяльність музичних цехів. 

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ 

другої половини  8 ст. 

Історичні умови розвитку музичного мистецтва в Україні. Відображення в музичному мистецтві 

громадсько-політичних подій в Україні. Розвиток української музичної освіти у другій половині 18 ст. 

Українські музиканти у Придворній співацькій капелі і Придворному музичному театрі в Петербурзі - Марко 

Полторацький, Іван Остапович Хандошкін. Українські музиканти у помісті графів Шереметьєвих - Степан 

Оникійович Дегтяревський. Українські півчі в Олександро-Невському монастирі. Герасим Завадовський, 

Зиновій Козачок. Зміни жанрової системи. Виникнення духовного циклічного хорового концерту. Посилення 

зв'язку духовної музики зі світським мистецтвом, поява нових жанрів: (опери-серіа М. Березовського, Д. 

Бортнянського, лірико-комічні опери Д. Бортнянського); високопрофесійна інструментальна музика (М. 

Березовський, Д. Бортнянський, І. Хандошкін), симфонія ("Українська симфонія" чеського композитора Е. 

Ванжури). Розквіт жанру пісня-романс, а також традиційного жанру - кант. Вертеп та зародження ознак 

української національної опери. Становлення ознак новочасного типу музичної культури: нове ставлення до 

композиторської власності, переважання авторських творів, зростання ролі світських жанрів, зміни в духовній 

музиці - посилення її емоційної виразності, яскравіший вияв українських національних рис у професійній музиці 

та зростання в ній ролі фольклору. Етико-гуманістична спрямованість філософського вчення  Григорія 

Сковороди. Спадщина видатного українського філософа. Сковорода - музикант. Жанр одноголосної пісні. Пісні 

і канти Г. Сковороди. 

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ 

першої половини    ст. 

Історичні умови розвитку українського музичного мистецтва у першій половині 19 ст. Фольклористика, 

систематичне збирання та публікація фольклору. Розвиток жанрів світської музики - пісня-романс, музичн-

драматичні та інструментальні твори. Стильові зрушення української музики від класицизму до романтизму. 

Музично-театральні твори Івана Котляревського "Наталка-Полтавка”, "Москаль-чарівник" та Григорія Квітки-

Основ'яненка "Сватання на Гончарівці" як витоки становлення українського національного оперного мистецтва. 

Симфонія невідомого автора. Камерно-інструментальна музика. Олександр Лизогуб - засновник романтизму в 

українській фортепіанній музиці, продовжувач традицій жанру ноктюрна Фільда та попередник Шопена. 

Фортепіанна спадщина Данілевського та Йосипа Витвицького. 

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ 

другої половини    ст. - початку 20 ст. 

Історичні особливості розвитку української музичної культури у другій половині 19 ст. Інтенсифікація 

музичного життя. Ігнорування національних особливостей у закладах музичної освіти. Активний розвиток 

фольклористики та музикознавства. Збирання та видання фольклору: Буковина - Ю. Федькович, С. Воробкевич, 
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Галичина - І. Колесса, Ф. Колесса, С. Людкевич. Винятковий внесок у розвиток фольклористики М. Лисенка. 

Музична творчість попередників М. Лисенка: Семен Гулак-Артемовський, Михайло Вербицький, Іван 

Лаврівський, Тимофій Шпаковський, Тимофій Безуглий, Петро Сокальський. Становлення українського 

оперного мистецтва. Життя та творчість С. Гулака-Артемовського. Опера «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-

Артемовського - зміст та жанрові особливості. 

Творча спадщина сучасників М. Лисенка - Петро Ніщинський, Сидір Воробкевич, Анатоль Вахнянин, Михайло 

Колачевський, Микола Аркас, Віктор Матюк, Остап Нижанківський, Володимир Сокальський, Генріх 

Топольницький, Денис Січинський. 

КАМЕРНО-ВОКАЛЬНА ТА ХОРОВА МУЗИКА М. ЛИСЕНКА 

Камерно-вокальна спадщина М. Лисенка - пісні, романси, вокальні ансамблі. Еволюція камерно-

вокальної творчості. Новаторство комозитора у жанрі камерно-вокальної музики. Пісні і романси на тексти Т. 

Шевченка. Романси на слова А. Міцкевича та Г. Гейне. Використовувані форми пісень і романсів М. Лисенка. 

Коло образів камерно-вокальних творів композитора та засоби їх втілення. Вплив М. Лисенка на розвиток 

камерно-вокального мистецтва 20 ст. Втілення громадської позиції композитора в його хоровій творчості. 

Розширення тематики та образності хорових творів в творчості М. Лисенка. Героїчний народний характер, 

яскрава народна епічна образність хорової спадщини композитора. Багатоманітність хорової лірики. Унікальне 

втілення національної самобутності. Хори на слова Т. Шевченка та інших авторів. Хорові духовні твори. 

Релігійний гімнічний хор "Боже великий, єдиний". Хорові поеми М. Лисенка. Хорові твори в романтичних 

жанрах пісні, мініатюри, поеми, баркароли. Багатогранність лірики - особистісно-психологічної, пейзажної, 

драматичної. Жанр одночастинної кантати. Риси поеми в жанрі одночастинної кантати М. Лисенка. Романтична 

пісенність в чотиричастинній кантаті "Радуйся, ниво неполитая". Героїзація жанру хорової пісні, опора на жанр 

козацьких пісень.  Ознаки романтичного стилю в хорових творах М. Лисенка. Зв'язок з народною пісенністю. 

Особливості хорової фактури, близької до народного багатоголосся.  

ОПЕРИ МИКОЛИ ЛИСЕНКА 

Особливе значення музично-театральної спадщини композитора. Опери, оперета, музика до театральних 

вистав. Співпраця М. Лисенка та М. Старицького у галузі музично-театрального мистецтва. Витоки музично-

театральної творчості М. Лисенка, опора на національну драматургію - вертеп, твори І. Котляревського, С. 

Гулака-Артемовського. Використання досягнень європейської (великої історико-романтичної) та опери 19 ст. 

М. Лисенко - творець моделі національної опери та її жанрових різновидів: історико-героїчна народна драма 

"Тарас Бульба",  лірико-комічна опера "Різдвяна ніч", лірико-фантастична опера "Утоплена", дитяча комічна 

опера "Коза-дереза" та "Пан Коцький", дитяча фантастична опера "Зима і Весна", комічна опера з сатиричними 

рисами "Енеїда", камерна лірична опера "Ноктюрн". Найпопулярніша опера композитора - “Наталка Полтавка”. 

Головні принципи композитора у створенні моделі національної опери. Романтичні та реалістичні стильові риси 

опер М. Лисенка. Типи побудов опер та індивідуальні стильові риси. 

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ ПОРУБІЖЖЯ    - 20 ст. 

Соціокультурні обставини розвитку українського музичного мистецтва наприкінці 19 - початку 20-го 

століття. Боротьба за незалежність перетину століть та її вплив на розвиток музичного мистецтва - національне 

відродження та його кульмінацій у 20-ті роки 20-го ст. Трагічні 30-ті роки та більшовицька влада - “розстріляне 

відродження”.  

Суспільно-громадська функція українського хорового виконавства. Діяльність музичного товариства 

“Боян”, “Союзу співацьких і музичних товариств” (під керівництвом А. Вахнянина) та “Музичного товариства 

ім. М. Лисенка. Діяльність Олександра Кошиця у справі популяризації української музики у світі. “Галицьке 

музичне товариство” та його вплив на розвиток музичного мистецтва західної України. Діяльність музичних 

товариств у 20-ті р. 20-го ст.  Музичне товариство ім. М.Д. Леотновича. Усталення нових форм музично-

культурної діяльності - відновлення діяльності мандрівних капел. Діяльність хорових колективів - “Думка”, 

“РУХ”, “ДУХ”. Діяльність Української республіканської капели під керівництвом О. Кошиця. Активний 

розвиток українського кобзарства. Перша капела кобзарів В. Ємця. Плакатні музичні вистави та жанр масової 

пісні як компроміс мистецтва з ідеологією. 

Розвиток камерно-інструментального виконавства. Фортепіанна музика- концертна діяльність видатних 

піаністів київської школи - Г. Ходоровського, В. Пухальського, К. Михайлова та ін. Харківська фортепіанна 

школа - О. Горовіц, Р. Геніко.  

Композиторська творчість - домінування національно-романтичного стилю та імпресіоністичні впливи на 

перетині 19 – 20 ст. Поява “фольклористичного напряму”. Жанр аранжування народних пісень. Дитяча тематика 

в творчості композиторів. “Сміхова” парадигма та критико-викривальні тенденції в музичному мистецтві. 
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Становлення сучасної української симфонічної музики у 20-30-ті роки 20 ст. Розбудова жанрів 

оркестрової музики у міжвоєнне двадцятиліття. Відкриття оперних театрів у Харкові, Одесі та Києві та розвиток 

українського музичного театру. Розвиток хорової музики та піднесення духовної музики  

БОРИС ЛЯТО ИНСЬКИЙ 

Б. Лятошинський - основоположник модернізму в українській класичній музиці. Плеяда видатних 

випускників композитора - І. Шамо, В. Сильвестров, І. Карабиць, Є. Станкович, О. Канерштейн, М. Полоз. 

Життєвий та творчий шлях митця. Становлення індивідуального стилю композитора під враженням здобутків А. 

Шенберга, А. Берга, Б. Бартока, А. Онеггера. Громадська діяльність митця та її роль у розбудові українського 

професійного музичного мистецтва. Головування Асоціацією сучасної музики при музичному товаристві ім. М. 

Леонтовича. Хорові та оркестрові твори композитора. Хори на вірші Т. Шевченка. Симфонії Б. Лятошинського. 

"Увертюра на чотири українські народні теми", опера "Золотий обруч". Кантати - "Урочиста кантата" і 

"Заповіт". Редагування опери "Енеїда" М. Лисенка. оркестрування опери "Тарас Бульба". 

Теоретичні питання 

1. Ранні форми церковного співу - старокиївський церковний спів. 
2. Думи та історичні пісні. Музика козацького побуту.  

3. Розквіт церковної монодії в українській музиці 15 - 17 ст.  
4. Діяльність музичних цехів на Україні у 15 - 17 ст.  
5. Бароко в українській музиці 17 - першої половини 18 ст. 
6. Духовні та світські канти - образно-тематичні особливості.  

7. Світська галузь музичної культури України 17 - першої половини 18 ст. 
8. Партесний спів - особливості церковної багатоголосої музики України 17 - першої 

половини 18 ст.  

9. Становлення ознак новочасного типу музичної культури в Україні другої половини 18 ст. 
10. Виникнення та побутування духовного циклічного хорового концерту в Україні другої 

половини 18 ст. 

11. Розквіт жанру пісня-романс, а також традиційного жанру - кант у другій половині 18 ст. 

12. Особливості побутування духовного та світського в Українській музиці другої половини 
18 ст. 

13. Духовна музика М.С. Березовського. Літургія, Причасні вірші, Духовні концерти. 

14. Духовна музика Д.С. Бортнянського - хорові духовні концерти. 
15. Духовна музика А. Веделя - хорові духовні концерти. 
16. Романтизм в українській музиці. 

17. Інструментальна музика України першої половини 19 ст. 
18. Становлення українського професійного оперного мистецтва. Опера «Запорожець за 

Дунаєм» С. Гулака-Артемовського - зміст та жанрові особливості. 

19. Творчий спадок та значення для розвитку українського музичного мистецтва 
композиторів (попередників М. Лисенка): Семен Гулак-Артемовський, Михайло 

Вербицький, Іван Лаврівський, Тимофій Шпаковський, Тимофій Безуглий, Петро 

Сокальський. 

20. Творчий спадок та значення для розвитку українського музичного мистецтва 
композиторів (сучасників М. Лисенка): Петро Ніщинський, Сидір Воробкевич, Анатоль 

Вахнянин, Михайло Колачевський, Микола Аркас, Віктор Матюк, Остап Нижанківський, 

Володимир Сокальський, Генріх Топольницький, Денис Січинський. 

21. Образна сфера та композиторські засоби камерно-вокальних творів М. Лисенка. 

22. Хорова спадщина М. Лисенка. 

23. Витоки та головні принципи оперної творчості М. Лисенка. “Тарас Бульба”.“Наталка 

Полтавка”. Дитячі опери. 

24. Модернізм в українській музиці початку 20 ст. 

25. Жанрова характеристика творчого спадку Б. Лятошинського. 
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Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Бєлікова В. В. Історія української музики: навч. посіб. Кривий Ріг : Видавничий дім, 2011. 
372 с. 

2. Кияновська Л. Українська музична культура : навч. посіб. для вищ. навч. закладів 
культури і мистецтв. Київ : ДМЦНЗКМ, 2002. 160 с. 

3. Корній Л. П. Історія української музики : підруч. для вищ. муз. навч. закл. Київ; Харків : 
Вид-во М.П.Коць; Нью-Йорк, 2001. Ч. 3 : ХІХ століття. 477 c. 

4. Корній Л. П.  Історія української музики : підруч. для муз. вузів. Київ : Вид-во М.П. Коць; 

Х., 1998. Ч. 2 : Друга половина XVIII ст. 387 c.  

5. Корній Л. П. Історія української музики : підруч. для муз. вузів. Київ-Харків-Нью-Йорк : 

Вид-во М.П. Коць; 1996. Ч. 1 : Від найдавніших часів до середини ХVIII ст. 316 с. 

6. Корній Л. П. Історія української музичної культури : підручник. Київ : НМАУ ім. П.І. 

Чайковського, 2011. 736 c.  

7. Крусь О. П. Історія української музики XX століття: навч.-метод. посіб. Луцьк : Надстир’я, 
1997. 82 с. 

8. Крусь О.П. Історія української музики від витоків до середини ХІХ ст. : навч.-метод. посіб. 
Луцьк : Надстир'я, 1999. 138 с.  

9. Крусь О. П. Історія української музики другої половини XIX ст. : навч. посіб. Рівне : 
НУВГП, 2014. 225 c.  

10. Лісецький С. Й. Історія української музики. Від найдавніших часів до першої чверті 

XIX століття : навч. посіб. для студентів вищ. муз. навч. закл. Київ, 2015. 147 c. 

 

ОК Музична педагогіка і психологія  

Компетентності, програмні результати навчання 
ЗК1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК7. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.   

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

ЗК14. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

спеціальні (фахові) (СК) 

СК4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між теорією та практикою музичного 

мистецтва.  

СК5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й сучасні досягнення у теорії, історії та 

методології музичного мистецтва.  

СК7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні знання у практичній 

діяльності.  

СК10. Здатність застосовувати базові знання провідних музично- теоретичних систем та концепцій.  

СК11. Здатність оперувати професійною термінологією.  

СК13. Здатність використовувати широкий спектр міждисцилінарних зв’язків.  

СК14. Здатність демонструвати базові навички ділових комунікацій, вміння організовувати діяльність у 

професійній сфері. 

СК17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології музикознавчої, виконавської, 

диригентської (для здобуття додаткової кваліфікації), педагогічної діяльності.  

СК18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями у 

виконавстві, музикознавстві та музичній педагогіці. 

Компетентності передбачені ЗВО: 
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СК20. Здатність до навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових 

знань і навичок; гнучкість, адаптивність. (ОПП Бандура і кобзарське мистецтво)  

СК23. Здатність планувати та створювати музично-педагогічний концепт у сфері викладання вокально-хорових, 

фахових дисциплін. (ОПП Диригентсько-хорове мистецтво (академічне)) 

ПРН8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі створення виконавських, 

музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.  

ПРН12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.  

ПРН13. Вміти здійснювати педагогічну діяльність.  

ПРН14. Використовувати на професійному рівні методи та прийоми викладання. 

ПРН15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з музичного мистецтва.  

ПРН18. Вміти виступати публічно, презентувати ідеї, спостерігати, слухати, взаємодіяти, бути гнучким, 

адаптивним, здатним до самоосвіти, самоорганізації, самовдосконалення, самореалізації. 

ВИТОКИ ТА СУТНІСТЬ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

Музична педагогіка як система наукових знань та понять про закономірності керування музичним 

розвитком особистості, виховання її естетичних почуттів у процесі залучення до музики і формування музичної 

свідомості. Місце і роль музичної педагогіки в загальній системі педагогіки, зв'язок з психологією, фізіологією, 

естетикою і іншими науками. Музикознавство та музична педагогіка. Галузі музичної педагогіки. 

Методологічні основи музичної педагогіки. Методи дослідження в музичній педагогіці. Педагогічний 

експеримент. Основні фундаментальні дослідження в галузі музичної педагогіки та психології. Основні 

педагогічні підходи. Основні тенденції розвитку мистецької освіти. Діючи нормативні документи освітнього 

процесу.  

Становлення категоріальної сутності „музичної педагогіки”. Музичні: навчання, виховання, освіта, 

розвиток, самоосвіта, саморозвиток як категорії музичної педагогіки. Принципи єдності музичного виховання, 

навчання і розвитку. Сучасні вимоги до змісту музичного навчання: наукова основа, взаємозв’язок теорії з 

практикою, відповідність індивідуальним та віковим особливостям суб’єктів навчання. Історичні етапи 

формування педагогічної науки. Терміни та поняття. 

МУЗИЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ 

Тенденції взаємопроникнення та синтезу трьох галузей наук – музики, педагогіки та психології. 

Українська філософська школа – етико-естетична основа української музичної педагогіки. Аналіз спадщини 

видатних українських філософів: Г.Сковороди, П.Юркевича. Системи музичного виховання українських митців-

педагогів М.Лисенка, К.Стеценка, М.Леонтовича, Я.Степового, В.Верховинця ін. 

Основні етапи розвитку музичної освіти в Україні. Огляд періодизації та концептуальних основ розвитку 

музичної освіти за матеріалами досліджень Н.Гуральник, О.Михайличенка, О.Олексюк, О.Сухомлинської, 

В.Шульгіної. Розширені відомості щодо періодизації О.Сухомлинської. Перший період - Київська Русь – 

хронологічні рамки ІХ-ХVІ ст. (музика в перших християнських школах). Другий період - Слов’янське 

Відродження - хронологічні рамки 1569 р. — початок XVIII ст. – музичне навчання в церковно-приходських, 

латинських, протестантських, братських школах. Особливість цього періоду полягає у формуванні педагогічної 

думки в контексті загальних реформаційних змін. Третій період - Українське бароко - друга половина ХУІІ-

ХУІІІ століття, педагогічна думка розвивається в контексті українського бароко, залучаються 

західноєвропейські ідеї гуманізму і раннього просвітництва. Четвертий період – Народницький етап – XIX ст.-

1905 р. Функціонування просвітницьких організацій, педагогічних товариств, звернення до національної 

історико-етнологічної думки, становлення фольклористики. Особлива увага до народної музики як до 

провідного чинника становлення національної композиторської школи та національної системи музичної освіти. 

П’ятий період – Становлення системи освіти – 1905-1920 рр. – національний компонент в освіті. Шостий період 

– Музично-педагогічна думка періоду радянської ідеологеми – 1920-1991 рр. Складності періоду. Система 

музичного виховання Д.Кабалевського. Сьомий період – Сучасність – роки незалежності. Наукові дослідження у 

галузі музичної педагогіки.  

ЗАХІДНО- ВРОПЕЙСЬКІ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНІ СИСТЕМИ 

Загальноєвропейські та всесвітні інтеграційні процеси у галузі художньо-естетичного виховання. 

Координуюча роль ЮНЕСКО. Діяльність міжнародного товариства музичної освіти ISME. Національні та 

міжнародні організації з питань художньо-естичного виховання. Системи музичного виховання побудовані на 

засадах національної музичної культури. Роль музично-фольклористичної та національно-орієнтованої 

композиторської діяльності З.Кодая, Б.Барток. Виховні системи Ж.-Е.Далькроза, Д. Кабалевського, К. Орфа 

(«Шульверк»); релятивна система Б.Трічкова «Столбіца»; П. ван Хауве «Дельфійська школа»; новації методики 

М.Монтесорі; ранній розвиток музичних здібностей за Ш.Сузукі.  Різновиди форм музично-виховної діяльності. 



36 

 

Ставлення до “неформальних” об’єднань та визначення їх виховного потенціалу. Використання комплексу 

мистецтв у музичному вихованні. Критерії ефективності музичного виховання. 

МЕТОДИ МУЗИЧНОГО НАВЧАННЯ 

Поняття «метод навчання» як спосіб взаємодії суб’єктів педагогічного процесу, спрямованого на 

одержання певних знань, умінь і навичок. Класифікація методів музичного навчання. 

Блок емпіричних методів: педагогічна діагностика; індуктивно-дедуктивні: сприймання матеріалу, 

узагальнення, абстрагування, оцінка; організації навчально-пізнавальної діяльності: вербальні, візуальні, 

ілюстративні. 

Науково-педагогічне обґрунтування нормативно-регулятивних методів музичного навчання. Метод 

музичного узагальнення  як сукупність засобів, спрямованих на засвоєння ключових музичних знань, 

формування провідних вмінь. Метод “забігання” вперед та “повернення” назад призначений для встановлення 

цілісного уявлення про музичне мистецтво. Метод емоційної драматургії як  активізація емоційного ставлення 

до музики, методи розвитку емпатії, методи стимулювання музичної діяльності.Методи педагогічного контролю 

й оцінки знань: спостереження, коригування, оцінка знань у поетапному засвоєнні музичного твору; 

співставлення нормативно-естетичного з індивідуально-естетичним еталонами; контрольні завдання; 

самоаналіз; самоконтроль; самооцінка. 

СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ МИСТЕЦЬКОГО ВИХОВАННЯ 

Використання можливостей комп’ютера у вихованні творчої активності і самостійності мислення у 

виконавстві. Міждисциплінарні зв’язки. «Технології» в мистецькій практиці. Медіапедагогіка: сутність, умови, 

новації. Інформаційна компетентність у викладацькій діяльності. Побудова індивідуальних інформаційних 

ресурсів. Класифікація педагогічних технологій. Складові педагогічної технології як системного інтегрованого 

способу організації навчально-виховного процесу. Групи художньо-педагогічних технологій. Інтегративні 

технології; ігрові технології; проблемно-евристичні технології; інтерактивні технології; медіатехнології; 

особистісно-орієнтовані технології. Поняття системи і технології музичного виховання. Втілення на практиці 

особливих (відповідають специфіці музичного мистецтва) музично-педагогічних прийомів спілкування 

викладача з учнями. Атмосфера емоційно-духовного контакту між викладачами і дітьми, доброзичливого, 

шанобливого і вимогливого ставлення до них, створення постанови на виникнення емоційно-духовних quasi 

суб’єкт - (суб’єктних відносин між учнями і музикою, її особистісного сприймання, відтворення. Особлива роль 

артистизму музиканта-педагога, спрямованого на реалізацію музично-комунікативних завдань. 

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МИСТЕЦЬКОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 

Музична психологія як наука. Основні поняття музичної психології. Психологія у діяльності музиканта, 

музиканта-педагога. Різновекторний спектр функціонування музичної психології: психологічні аспекти 

музичної мови, закономірності психологічного сприйняття музики та її вплив на структурні компоненти психіки 

людини; пізнавальні процеси у музичному мистецтві (увага, відчуття, пам’ять, мислення, уява); емоційно-

вольова сфера музичного мистецтва (почуття, емоції, воля у т.ч. концертні стани); особистість та діяльність 

музиканта, індивідуально-психологічні особливості (виконавство, композиція); темперамент, характер, 

здібності; психологічні закономірності музичного навчання (навчання); особливості технічного забезпечення та 

оснащення музичного мистецтва; функціональна музика; музична терапія.  

Особистість. Моделі структури особистості. П’ять потенціалів особистості: перетворювальний, 

пізнавальний, ціннісно-орієнтаційний, комунікативний і художній. Базовими сторонами особистості, 

інваріантними специфіці окремих видів діяльності, є моральні, розумові, трудові, комунікативні, естетичні і 

фізичні якості людини. Психолого-дидактичні умовии оволодіння особистістю умінням продуктивної діяльності 

для збереження, розвитку, збагачення рідної культури, національної творчості. Зміст мотиваційної сфери. 

Художньо-творча спрямованість особистості. Психологія музичного виконавства, психологія музичного 

сприйняття. Навчання та самонавчанням, процеси самореалізації і самоактуалізації особистості.  

МУЗИЧНІ ЗДІБНОСТІ ТА ЇХ РОЗВИТОК. ЛОГІКО-КОНСТРУКТИВНІ ПРИНЦИПИ МУЗИЧНОГО 

МИСЛЕННЯ 

Здібності та задатки. Ядро музикальності за Б.Тепловим: ладове чуття, здатність до слухового уявлення і 

музично-ритмічне чуття. Особливості розвитку музичних здібностей. Структура та види здібностей, рівні 

розвитку та виявлення здібностей. Основні характеристики музичних здібностей. Класифікація здібностей 

необхідних у музичній діяльності. Характеристика здібностей по функційним системам сенсомоторні, 

перцептивні, аттенційні, мнемічні, імажитивні, розумові, комунікативні здібності. Проблема діагностики 

здібностей. Музичний слух, рівні функціонування, розвитку музичного слуху. Основні характеристики почуття 

ритму. Ознаки музикальності. Музична обдарованість. Талант. 
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Поняття мислення та музичне мислення у науковій літературі. Стадії мислення: допонятійна і понятійна. 

Інтелект. Теорія мультиінтелекта Х.Гарднера. Мисленнєві процеси у музичному пізнанні. Функції музичного 

мислення. Музичне мислення як властивість суб'єктивного усвідомлення образу об'єктивної дійсності. 

Стимулювання музичного мислення як умова повноцінного оволодіння комплексом виконавської практики. 

Музичний твір як нова творча проблема, що потребує розумових дій, пов'язаних з висуванням гіпотез, 

розкриттям змісту і смислу музики (структурні елементи музичного тексту, сутність термінологічних позначень 

у музичному творі. Поняття «характер твору», Особливості темпо-метро-ритму, ладотональної організації, 

гармонії, тембрального колориту, динамічне розгортання музичного твору. Форма музичного твору та художній 

зміст формоутворення). Єдність логіки мікроструктури музичного твору з логікою виконавського відтворення 

нотного тексту. 

МУЗИЧНЕ СПРИЙМАННЯ УЯВА ТА УВАГА: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТЕОРІЇ  РОЗВИТКУ 

Сприймання текстових та виконавських компонентів музичного матеріалу. Вплив фізичних особливостей 

стимуляції на рецептори сенсорного регістру виконавця. Розпізнання та семантичне кодування музичної 

інформації. Короткочасне зорове сприймання ознак стимулів нотних конфігурацій. Збереження початкової 

форми сенсорних ефектів. Вибіркова обробка сприйнятих стимулів нотної чи звукової конфігурації. Тривалість 

сприймання нової музичної інформації. Застосування “керованого” пошуку відповідних семантичних понять. 

Явище синестезії. 

Продуктивність процесу засвоєння музичного матеріалу по розчленованих фрагментах. Робота 

короткострокової пам’яті виконавця. Усвідомлення запам’ятованого матеріалу. Продуктивність оволодіння 

інформацією виконавцем на початковій стадії роботи над музичними творами. Визначення пріоритетності 

компонентів для послідовності їх заучування. Глобальні та локальні ознаки зорових і слухових інформаційних 

конфігурацій, послідовність їх обробки. Тривалість утримання ехоїчного (слухового) сліду в сенсорному 

регістрі й короткостроковій пам’яті музиканта та відстрочення його “реалізації”. Час реакції інтерпретатора на 

музичну інформацію при вірному сприйнятті малюнків нотних чи звукових конфігурацій. Візуальні особливості 

послідовності стимулів. Швидкість реакції виконавця під час кодування нової інформації та причини її 

перекодування. Одночасне сприймання впливу фізичних особливостей ознак стимуляції зоровими, слуховими 

та дотиковими рецепторами сенсорного регістру і якість їх запам’ятовування. Пріоритетність звукових ознак 

малюнків конфігурацій у системі сприймання, обробки, збереження та відтворення стимулів. Поняття уваги в 

музичній діяльності. Увага як засіб регулювання музично-слухової діяльності. Прийоми тренування уваги. Уява 

як психологічна властивість людини, елемент психічної, творчої діяльності. 

Теоретичні питання 

1. Основні поняття музичної педагогіки, категорії музичної педагогіки 

2. Основні етапи розвитку педагогічної науки 

3. Етапи становлення музичної освіти і виховання в Україні.  
4. Педагогічні погляди М.Лисенка, М.Леонтовича, В.Верховинця, Я.Степового, К.Стеценка, 

Л.Ревуцького ін.   

5. Зародження та розвиток фахової музичної освіти.  
6. Сутність систем музичного виховання, методик: Б. Барток, Ж. Далькроз, З. Кодай, 

М. Монтессорі, К. Орф, Ш.Сузукі, Б. Трічков, П. ван Хауве.  

7. Зміст музичної освіти та його основні компоненти. 
8. Структура педагогічного процесу. Прийоми, засоби навчання 

9. Диференціація змісту та методів музичної освіти. Класифікація методів музичного 
навчання. 

10. Планування та аналіз музичного заняття. Педагогічна задача.  
11. Роль суспільно-педагогічного руху в становленні та розвитку мистецької освіти в Україні 

другої половини ХІХ – поч. ХХ століття. 

12. Сучасні тенденції розвитку музичної освіти та виховання в Україні. Міждисциплінарні 

зв’язки у вивченні основних проблем музичної педагогіки та психології.  

13. Технології розвиваючого музичного виховання. 
14. Поняття психології: індивідуальність, індивідуальні властивості, індивід, темперамент, 
задатки, здібності, музикальність, музична обдарованість 

15. Здібності. Спадкові та соціальні фактори здібностей людини. Класифікація здібностей 



38 

 

16. Музичний слух та його види 

17. Музичне мислення. Різновиди мислення. Індивідуальні особливості мислення.  

18. Метро-ритмічні відчуття. Рухові відчуття. Воля. Оптимальний концертний стан 

музиканта-виконавця. Методи оволодіння оптимальним концертним станом. 

19. Основні види музичної пам’яті. 
20. Музична психотерапія як арт-терапевтичний напрямок. Основні форми музикотерапії. 

Напрямки в музикотерапії.  

21. Основні музичні здібності. Рівні розвитку здібностей  
22. Особливості музичного сприйняття, синестезія 

23. Музичне мислення, функції музичного мислення  

24. Поняття (у т.ч. види): уява, увага, пам'ять, музична пам'ять,  
25. Емоції та почуття в музиці. Закономірності музичної виразності в контексті теорії 
афектів. 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Волкова Н.П. Педагогіка : навч. посіб. 2-ге видання, перероблене, доповнене. Київ : 

Академвидав, 2007. 605 с. 

2. Драганчук В.М. Музична психологія і терапія: навчальний посібник для студ. спец 025 

«Музичне мистецтво». Східноєвроп. нац. унів. ім. Лесі Українки, 2016. 230 с. 

3. Дроздова М. Психологія мистецтва: навчальний посібник для студентів.  Ніжин: Аспект-

Поліграф, 2006. 104 с. 

4. Михайличенко О. Основи загальної та музичної педагогіки: історія та теорія: навч. 

посібник для студ. вищ. навч. закл. Суми, 2009. 143 с.  

5. Олексюк О.М. Музична педагогіка: навчальний посібник. Київ, 2006. 187 с. 

6. Самойленко О. Психологія мистецтва. Сучасні музикознавчі проекції Херсон : Гельветика, 
2020. 236 с. 

7. Шульгіна В.Д. Українська музична педагогіка: підручник. Київ : ДАКККіМ, 2008. 262 с. 
 

ОК Музична інтерпретація 

Компетентності, програмні результати навчання 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК7. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

ЗК12. Здатність працювати автономно.  

ЗК13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  

ЗК14. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК16. 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 (фахові, предметні): 

СК1. Здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської майстерності.  

СК2. Здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у виконавській діяльності.  

СК3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва. 

СК4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між теорією та практикою музичного 

мистецтва.  

СК5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й сучасні досягнення у теорії, історії та 

методології музичного мистецтва. 

СК6. Здатність використовувати професійні знання та навички в процесі творчої діяльності.  
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СК8. Здатність здійснювати диригентську діяльність.  

СК9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу.  

СК10. Здатність застосовувати базові знання провідних музично-теоретичних систем та концепцій.  

СК12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її в процесі 

практичної діяльності.  

СК13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків.  

СК17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології музикознавчої, виконавської, 

композиторської, диригентської, педагогічної діяльності.  

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання 

(програмні результати навчання) 

ПРН4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, жанру, особливостей 

драматургії, форми та художнього змісту. 

ПРН5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, створювати його художню інтерпретацію.  

ПРН7. Володіти методами опрацювання музикознавчої літератури, узагальнення та аналізу музичного 

матеріалу, принципами формування наукової теми та розуміння подальших перспектив розвитку даної 

проблематики в різних дослідницьких жанрах. 

ПРН8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі створення виконавських, 

музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.  

ПРН12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом. 

ПРН15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з музичного мистецтва. 

ПРН17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних стилів різних епох. 

 
АНАЛІЗ У РАКУРСІ МУЗИЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

Поняття «музичний аналіз» і «музична інтерпретація». Поняття музичний твір. Необхідність цілісного 

аналізу для осягнення музичного твору як художнього цілого. Дослідження музичного твору як суспільно-

ідеологічного явища у повноті його історичних зв’язків. Музичний твір як суспільний феномен у 

комунікативній формі – у звучанні. Виконавське відчуття музичного твору під час його аналізу.  

Мета музичної інтерпретації – розкрити виражальні можливості музичного твору. Два етапи творчої 

діяльності інтерпретатора для досягнення мети:  

1) розуміння музичного твору;  

2) створення його інтерпретаційної версії.  

        Поняття «рухомий інваріант». Твір-принцип як головний об’єкт музичної інтерпретації. Формування 

на його основі виконавської версії, що  являє собою музичний твір – даність. Слухацький, редакторський, 

виконавський, композиторський, музикознавчий та звукорежисерський різновиди інтерпретації. 

ТЕКСТ МУЗИЧНОГО ТВОРУ 

 Текст музичного твору, його визначення. Три форми  музичного твору в музичному сприйнятті, їх 

взаємодія. Нотний запис, слухові подання даної музики і її втілення в звучанні. Набуття цими формами значення 

тексту в музичній практиці. 

Нотний запис як текст-код. Три різновиди нотного запису музичного твору: факсиміле, уртекст і нотно-

текстова редакція. Слухові уявлення музичного твору як живий текст. Фіксації музичної програми твору за 

допомогою музичної пам’яті. Музичне звучання в аудіо або аудіовізуальній формі в якості тексту музичного 

твору. Сприйняття слухачем цієї форми. Група музичних текстів. Різновиди музичних текстів у вигляді «живого 

виконання» музики і у вигляді запису версії, яка була виконана «наживо». 

РОЗУМІННЯ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ 

Формування в музичній інтерпретації виділяються 2 складових: а) розуміння музичного твору; б) 

формування його інтерпретаційної версії. Домислення, збагачення інтерпретатором на підставі нотного тексту 

власними творчими зусиллями художнього світу музичного твору. Розуміння музичного твору є підставою для 

формування його «інтерпретаційної версії». Взаємодія двох напрямків руху думки у розумінні музичного твору: 

інтонаційно-репродуктивної і інтонаційно-продуктивної. Принцип первинності в музичній інтерпретації. Ефект 

со-виконання, що характеризується мисленням за рахунок співучасті в акті музичної творчості іншого 

виконавця, до співпереживання моторно-рухової енергетики його виконанню. Дві позиції в інтерпретуванні 

музичного твору: розуміння тексту музичного твору і контекстуальних обставин, що вплинули на формування 

цього тексту. Розуміння музичного твору  в смисловій аурі попередніх версій твору, а також стилю, жанру, типу 

композиції. Музичне інтерпретування як  процесом багатоступінчатий і відкритий для поповнення новими 

змістовними нюансами процес. 
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ЗАДУМ І МУЗИЧНА ІДЕЯ ТВОРУ 

Музичний задум як попередній план побудови та провідних смислових орієнтирів майбутнього твору. 

Моделювання інтерпретатором просування композиторської думки: формування тексту музичного твору і 

смислове наповнення, збагачення цього тексту.  

Один з початкових етапів музично-творчої діяльності композитора «композиторський задум», іноді 

«інтонаційна ідея», «протоінтонація», передтекст.  Інтерпретатор музичного твору контактує не з «інтонаційною 

ідеєю», а з закінченим творчим продуктом. Формування у нього позиції щодо розуміння твору композитора як 

«речі», яку потрібно «доопрацювати», а не тільки втілити у звучанні. Три різновиди умовної реконструкції 

задуму для інтерпретатора: реальний, умовно реальний і гіпотетичний музичний задум композитора.  

Вибір відповідного різновиду музичної ідеї в залежності від мети і характеру його творчих намірів. 

Виділення 2 різновидів музичної ідеї: композиційної і семантичної. Подальша робота з музичним задумом і 

музичної ідеєю полягає в їх музичній конкретизації і розвитку в напрямку або остаточного творення музичного 

твору, або ж його творчого відтворення музикантом-інтерпретатором.  

ЖАНРОВІ ОСНОВИ МУЗИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ 

Першорядні для музиканта фактори музичної творчості: жанр і стиль. Музичний жанр як явище над 

особистісного характеру. 

Учасники жанрової комунікації - композитор музичного твору, його інтерпретатор-виконавець і слухачі, 

яким адресовано музичне повідомлення.  Формування стійких уявлень про побутові музичні жанри.  

Створення або інтерпретування музичного твору спирається на ту музично-жанрову модель, яка живе в 

уявленнях музиканта. Це жанровий код – стійкі слухові уявлення музичного жанру. Розрізняють первинні і 

вторинні жанри. Розгалужену жанрову класифікацію пропонує С. Шип. Інтерпретуючи жанрову основу 

музичного твору, подумки відтворюється  смисловий генетичний код, яким імовірно керувалася композиторська 

думка. Основні або додаткові жанрові ознаки виражені в розосередженій формі або, навпаки, концентруються в 

жанрових знаках. Так формується розгалужена внутрішня жанрова система музичного твору.  

СТИЛЬ МУЗИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ 

Стиль музичної творчості як специфічність музичного мислення, що виражається відповідною системою 

музично-мовних ресурсів твору, інтерпретування та виконання музичного твору. Індивідуальний музичний 

стиль, його особливості. 

Стильова піраміда, її будова.   

Шлях осягнення індивідуального музичного стилю «зі сторони» при аналізі музичної форми твору. 

Моделювання думкою інтерпретатора творчого мислення композитора на основі особистісного творчого 

самовідчуття і самовираження. Напрям руху в стильовій піраміді від  музичного стилю даного твору – через n-е 

кількість інших творів – до стильових узагальнень на рівні стилю композитора, національної  школи, творчого 

напряму – до особливостей історичного та національного стилів. Роль слухових уявлень, творчого методу, 

напрямку й школи у процесі інтерпретаторського «привласнення» створеної композитором музики.  Збірні 

слухові уявлення стилю даного композитора. 

Колективні слухові уявлення стилю композитора і їх роль у формуванні інтерпретації виконавцем. 

Створення музичного тезаурусу. 

Теоретичні питання 

1. Три форми існування музичного твору. 
2. Нотний запис музичного твору, його різновиди. 
3. Поняття «музичний твір» в ракурсі музичної інтерпретації. 
4. Роль темпо-ритму як одного з ефективних засобів організації музичного твору як 

художнього цілого. 

5.  Семантична ідея музичного твору. 

6.  Композиційна ідея музичного твору. 

7.  Композиторські техніки ХХ-ХХІ ст. 

8. Образний зміст музичного твору. 
9.  Жанрова та стильова основа музичного твору. 

10.  Засоби музичної виразності та тематичного розвитку що використовують для розкриття 
ідеї твору. 
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ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ 

ПРОГРАМАМИ 

ОПП ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВЕ МИСТЕЦТВО (АКАДЕМІЧНЕ) 

ОК Аналіз та аранжування вокально-хорових творів 
Компетентності, програмні результати навчання 

ЗК1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

ЗК12. Здатність працювати автономно.  

ЗК14. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

спеціальні (фахові, предметні): 

СК3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва.  

СК4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між теорією та практикою музичного 

мистецтва.  

СК5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й сучасні досягнення у теорії, історії та 

методології музичного мистецтва.  

СК7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні знання у практичній 

діяльності.  

СК9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу.  

СК11. Здатність оперувати професійною термінологією.  

СК12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її в процесі 

практичної діяльності.  

СК13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків.  

СК15. Здатність здійснювати редакторську / менеджерську/ лекторську/ аранжувальну / звукорежисерську 

діяльність в сфері музичного мистецтва.  

СК17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології музикознавчої, виконавської, 

композиторської, диригентської, педагогічної діяльності.  

СК18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями у 

виконавстві, музикознавстві та музичній педагогіці. 

СКВ19. Здатність розуміти, переосмислювати та застосовувати традиції європейської музичної культури у 

контексті актуальних запитів українського хорового виконавства. 

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання 

(програмні результати навчання) 

ПРН4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, жанру, 

особливостей драматургії, форми та художнього змісту.  

ПРН6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження наукової проблеми в галузі музичного 

мистецтва та написання роботи відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну позицію.  

ПРН7. Володіти методами опрацювання музикознавчої літератури, узагальнення та аналізу музичного 

матеріалу, принципами формування наукової теми та розуміння подальших перспектив розвитку даної 

проблематики в різних дослідницьких жанрах.  

ПРН8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі створення виконавських, 

музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.  

ПРН9. Демонструвати володіння теоретичними та практичними основами інструментування, аранжування 

музики та композиції, вміння здійснювати переклад музичних творів для різних колективів (оркестру, 

ансамблю, хору).  

ПРН12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.  
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ПРН17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних стилів різних епох. 

 

ЖАНР ТА СТИЛЬ У  МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У АСПЕКТІ МУЗИЧНО-

ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ 

Поняття музичного жанру, його значення в музичному мистецтві. Засоби музичної виразності, як носії 

жанрових ознак. Первинні та вторинні музичні жанри. Метро-ритм як носій загально-жанрових якостей мелодії 

(танцювальність, пісенність, маршевість). Мистецтво як одна з форм суспільної свідомості. Поняття художнього 

образу. Специфіка музики як мистецтва звукового (що апелює до слухових вражень), часового (що спливає у 

часі) та інтонаційного (тісно пов’язаного з мовою). Властивість музики передавати емоційно-психологічний 

стан людини, зміну різнопланових почуттів.  

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СТРУКТУРНОЇ ПОБУДОВИ МУЗИЧНОЇ ДУМКИ ЗОКРЕМА, МУЗИЧНОГО 

ТВОРУ ЗАГАЛОМ. ФОРМОТВОРЧІ ВЛАСТИВОСТІ ГАРМОНІЇ 

Структурна побудова в музичному мистецтві. Значення пропорцій і співвідношень у структурі музичного твору. 

Мотив, як конструктивна одиниця музичної форми (класифікація мотивів). Фраза, речення , період в контексті 

їх функціонально структурних різновидів. 

Музична форма як композиційний план твору – співвідношення його частин. 

Музична форма як цілісна організація музичних засобів, що втілюють зміст твору. 

 музична форма як індивідуальні пропорції конкретного твору. 

Музична форма як загальні типи композиційного плану, що історично склалися. 

     принципи класифікації музичних форм, за асаф’євим 

1. Форми, що базуються на принципі тотожності (варіації, фуги). 

2. Форми, що базуються на принципі контрасту (рондо, симфонічне алегро). 

  мотив як найменший музично-змістовний елемент. Форми побудови мотиву (ямб, хорей, амфібрахій). Неповні 

мотиви. Контрастні мотиви. Фраза. Речення. Період. Період як проста одночастинна форма. Основні принципи 

побудови простих, складних, великих музичних форм. 

     композиція як категорія музикознавства і музичної естетики, що характеризує предметне втілення музики у 

вигляді сформованого і завершеного музичного твору («опуса»). Композиція як вид творчої діяльності 

композитора (автора), результатом якої є відокремлення від автора ( на відмінну від імпровізації), незалежно від 

нього існуючий музичний твір. 

     гармонія як засіб музичної виразності. Значення гармонії як фактуру логіки музичного розвитку, що витікає з 

часової природи музики, якій не притаманна матеріальна предметність. Роль симетричних тональних 

співставлень і кадансових зворотів у формотворенні  та встановленні функцій частин форми. Виражальний бік 

гармонії. Значення нестійких і стійких гармонічних функцій і тяжінь в розширені виражальних можливостей 

даної тональності, як засобу  художньої виразності в музичному творі. 

ЗНАЧЕННЯ ФАКТУРИ МУЗИЧНОГО ТВОРУ ЯК ХУДОЖНЬОГО ТА СТРУКТУРНОГО ЕЛЕМЕНТУ. 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МЕТРО-РИТМІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Фактура як побудова музичної тканини. З урахуванням характеру та співвідношення голосів. Типи музичних 

фактур. Параметри й елементи фактури (висотно – регістровий, часовий і глибинний). Зв’язок фактури з 

гармонією як в елементарних виявах (прийоми голосоведення), так і в складних процесах (виявлення стилю). 

Типи фактур як носіїв жанрових ознак (вальс, полонез, болеро, хабанера, хорал). Роль фактури у створенні 

контрастних співставлень (раптова зміна фактури), звукозображальних ефектів. Явище «поліфонії пластів 

фактури».  

Метро-ритмічна організація. Ритм, як один з головних формотворчих засобів музики. Ритмічні побудови та 

ритмічний розвиток. Ритмічний малюнок як засіб розчленування або об’єднання мелодичної лінії.  

 музичний метр як елемент ритму, що визначає відчуття єдиної міри – долі часу. Об’єднання часових долей в 

більші цілісності. 

 поняття метроритмічної стопи (ямб, хорей, амфібрахій, піон).  Поняття метро ритмічної стопи вищого порядку. 

ПОНЯТТЯ МЕЛОДІЇ ТА МЕЛОДИКИ. ВИДИ ДРАМАТУРГІЇ ПРИТАМАННІ  

ВОКАЛЬНО-ХОРОВИМ ТВОРАМ 

     мелодична основа та метро-ритмічна організація музичного твору як засоби музичної виразності. Загальні 

закони музичного мислення мелодії, їх спорідненість із законами логічного мислення. Мелодія як синкретичне 

музичне явище. Мелодія як вираження музичної думки в одноголоссі. Мелодія як тематична побудова. Звуковий 

діапазон і мотивно-фразова побудова мелодії. Ладова та інтонаційна побудова мелодії. Основа виразності 

мелодичної лінії. Типи мелодичного руху. Мелодична вершина і типи мелодичної кульмінації. Ознаки 
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жанрового узагальнення, «пере інтонування», їх конкретизуючи виражальна роль. Відображення в мелодиці 

багатоманітності форм мовної і декламаційної інтонаційної експресії. 

     музична драматургія (від грецького слова – дія) як система виражальних засобів і прийомів втілення 

драматургічної дії у творах музично-сценічного жанру (опера, балет). 

     музична драматургія як тип розгортання музичного змісту у часі і сама часова організація цього змісту ( у 

торах, не пов’язаних зі сценічною дією). 

Типи драматургії: 

1. Конфліктна. 

2. Хвильова. 

3. Оповідальна.  

СПЕЦИФІКА ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО АНАЛІЗУ 

     вокально-хоровий аналіз, як план реалізації художнього задуму композитора, виявлення шляхом музично-

теоретичного аналізу твору. 

     робота над строєм (інтонацією) як результат детального аналізу інтонаційної основи мелодії (інтервал), ладо-

тональної сфери (мажор, мінор) і гармонічної мови твору (стійки, нестійки сполуки). 

     робота над хоровим ансамблем як результат детального аналізу типу фактури (гармонічна, гамофонно-

гармонічна, поліфонічна) та структурної побудови акордів (повні, неповні, з подвоєнням того чи іншого тону). 

     робота з метроритмічними труднощами як результат детального аналізу метро ритмічної стопи та ритмічної 

побудови твору. 

     аналіз теситурних умов та діапазону хору на основі детального аналізу типу мелодичного руху в кожній 

хоровій партії. 

ВИКОРИСТАННЯ ВОКАЛЬНОЇ ТЕСИТУРИ, ЯК ЗАСОБУ ХУДОЖНЬОЇ ВИРАЗНОСТІ. ТЕСИТУРНІ 

СКЛАДНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ 

  поняття теситури. Вокальна теситура. Особливості звучання голосів у високій, середній і низькій теситурах. 

  детальний аналіз теситурних умов, звуковисотної основи мелодії (інтервальний склад) в контексті діапазону.  

   аналіз теситурних умов та діапазону хору на основі детального аналізу типу мелодичного руху в кожній 

хоровій партії. 

Тембральні характеристики голосів в різних теситурних зонах. Значення високої теситури для виділення 

кульмінаційних моментів.  

Аспекти дикції в контексті теситурних умов 

АНАЛІЗ ЛАДО-ГАРМОНІЧНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ 

Художньо-виразові властивості ладів. Значення нестійких і стійких ступенів ладу, як елементів фразотворення і 

виражальних властивостей мелодизму. Принципи ладової мінливості притаманні певним національнм школам і 

стильовим направленням. 

 значення нестійких і стійких гармонічних функцій і тяжінь в розширені виражальних можливостей тональності. 

Автентичні, плагальні, перервані каданси, затримання і розширення в кадансових структурах, відхилення та 

модуляції, як фактори збільшення або зменшення драматургічної напруги та елемент музичного стилю. 

Динаміка, штрихи та інші художні елементи вокально-хорових засобів виразності. Особливості аналізу 

Динаміка, штрихи, види звуковедення, вокально-стильові прийоми співу, як важливі елементи музичної 

виразності.  

Види динаміки та особливості її застосування в різних історико-стильових музичних епохах. Контрастна 

динаміка притаманна епосі класицизму. Рухлива динаміка притаманна епосі романтизму. Сучасні прийоми 

використання мікро-динамічних елементів. Аналіз принципів роботи з динамічною партитурою в контексті 

стилістики епохи.    

Основні види штрихів (marcato, tenuto, staccato…). Термінологія партитури штрихів та принципи нотного 

запису. Штрихи виписані, і такі, що традиційно застосовуються. Аналіз принципів виконання штрихів в 

контексті стилістики епохи.    

ВИКОНАВСЬКИЙ АНАЛІЗ 

Аргументація власного бачення інтерпретації музичного твору, на базі детального аналізу засобів музичної 

виразності в контексті стилістики музичної епохи. Концепція виконавського аналізу, як складової частини 

діяльності виконавця у процесі художньої інтерпретації.  

Принципи виконавського аналізу, що базуються на залученні широкого спектру відомостей з музично-

теоретичних та історичних джерел інформації про певний твір, та його авторів, жанрово-стильові особливості 

певної епохи чи історико-художнього періоду. Поєднання власного емоційного художньо-естетичного 

сприйняття музичного твору з науково-теоретичним та художньо-образним аналізом. 
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ВИДИ І СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДЕННЯ. ПЕРЕКЛАДЕННЯ ХОРОВИХ ТВОРІВ З ОДНОРІДНОГО СКЛАДУ 

НА МІ АНИЙ  ЛЯХОМ ТРАНСПОНУВАННЯ 

Ок «аналіз та хорове аранжуваня вокально-хорових творів» та його значення в підготовці диригента-

хормейстера. Види перекладень. Основні принципи та способи перекладення.  

Знайомство з конкретним твором. Аналіз різноманітних прийомів аранжування з чотириголосного хору 

однорідного складу на мішаний шляхом транспонування. Вивчення умов доцільності застосування даного 

способу перекладення шляхом транспонування та принципів перекладення, аналіз вимог до підбору тональності 

для перекладення. Набуття практичних навичок перекладення хорових партитур однорідного складу на мішаний 

шляхом транспонування. 

ПЕРЕКЛАДЕННЯ ХОРОВИХ ПАРТИТУР З ОДНОРІДНОГО СКЛАДУ НА МІ АНИЙ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯМ 

ТОНАЛЬНОСТІ 

Вивчення способу перекладення з чотириголосної хорової партитури однорідного складу на мішаний зі 

збереженням тональності. Практичне застосування даного способу. Можливість застосування divisi для 

розширення звучності хору. Набуття практичних навичок перекладення хорових партитур однорідного складу 

на мішаний зі збереженням тональності.  

ПЕРЕКЛАДЕННЯ ЧОТИРИГОЛОСНИХ ПАРТИТУР З МІЩАНОГО СКЛАДУ НА ОДНОРІДНИЙ 

 ЛЯХОМ ТРАНСПОНУВАННЯ 

Практичне застосування способу перекладення хорових партитур з мішаного складу  на однорідні хори шляхом 

транспонування. Вивчення умов використання даного способу, вимог до підбору тональності для перекладення. 

Можливість  зміни гармонічної основи (перехід з чотириголосся на три- чи двоголосся) з метою збереження 

художнього образу хорового твору. Набуття практичних навичок перекладення чотириголосних хорових 

партитур мішаного складу на однорідні шляхом транспонування.  

ПЕРЕКЛАДЕННЯ ЧОТИРИГОЛОСНИХ ПАРТИТУР З МІ АНОГО СКЛАДУ НА ОДНОРІДНИЙ ЗІ 

ЗБЕРЕЖЕННЯМ ТОНАЛЬНОСТІ 

Практичне застосування способу перекладення хорових партитур для мішаного складу на однорідні хори зі 

збереженням тональності. Пояснення умов використання даного способу перекладення, неминучість зміни 

гармонічних елементів при перекладені. Знайомство і аналіз перекладень мішаним (комбінованим) способом. 

Набуття практичних навичок перекладення чотириголосних хорових партитур мішаного складу на однорідні зі 

збереженням тональності.   

ПОЛЕГ ЕНИЙ ВИКЛАД ХОРОВИХ ПАРТИТУР ГАРМОНІЧНОГО СКЛАДУ (ПЕРЕКЛАДЕННЯ ЗІ 

ЗМЕН ЕННЯМ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСІВ) 

Вивчення способу полегшеного викладу хорових партитур гомофонно-гармонічного складу (спрощення 

хорових партитур). Знайомство і аналіз основних принципів аранжування, показ основних прийомів 

перекладення хорових партитур різних типів і видів хору. Набуття практичних навичок перекладення хорових 

партитур з метою скорочення голосів для різних типів і видів хору. 

ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ ХОРОВИХ ПАРТИТУР. СТВОРЕННЯ ПАРТИТУР З ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ ІЗ 

СУПРОВОДОМ АКОРДОВО-ГАРМОНІЧНОГО СКЛАДУ 

Загальна характеристика основних видів фортепіанної фактури. Супровід, який при виконанні може бути цілком 

замінений хоровою партитурою; який повинен бути збережений при виконанні твору хором та особливості 

супроводу, які виключають можливість створення хорової партитури. 

Акордово-гармонічний склад супроводу та його характерні ознаки. Пряме перенесення  звуків супроводу в 

хорову партитуру. Плавність та  логічність голосоведення при створенні хорових партій. Можливість зміни виду 

акорду. Створення партитур  для хору з єдиним складовим та різноскладовим ансамблем.  

 

Теоретичні питання 

1. Зміст поняття «музична форма» 

2. Роль ритму в організації формотворення музичного твору 

3. Типи музичної драматургії 

4. Типи фактур та фактура, як носій жанрових ознак  

5. Складові елементи вокально-хорового аналізу. 

6. Поняття теситури та її основні типи. 

7. Художньо -образні властивості застосування різних теситурних умов. 

8. Характерні художньо-образні властивості ладів. 



45 

 

9. Динаміка, як елемент художньої виразності. 

10. Типи динаміки притаманні різним стильовим направленням. 

11. Види звуковедення та їх співвідношення зі штрихами 

12. Елементи виконавського бачення інтерпретації твору. 

13. Особливість виконавського аналізу. 

14. Об’єктивні і суб’єктивні складові виконавського аналізу. 

15. Принцип перекладення з однорідного 4-голосного хору на мішаний  

16. Принцип перекладення з 4-голосного мішаного хору на однорідний 

17. Особливості способу спрощеного перекладення 

18. Особливості аранжування хорових партитур перекладених з вокальних творів із 

супроводом 
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Тиможинський, В. А. Чепелюк. Луцьк : Вежа-друк, 2018. 220 с. 
 

ОК Історія та теорія академічного вокально-хорового виконавства  
Компетентності, програмні результати навчання 

ЗК1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК14. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК17. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

спеціальні (фахові, предметні): 

СК3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва.  

СК4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між теорією та практикою музичного 

мистецтва.  

СК5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й сучасні досягнення у теорії, історії та 

методології музичного мистецтва.  

СК7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні знання у практичній 

діяльності.  

СК10. Здатність застосовувати базові знання провідних музично- теоретичних систем та концепцій.  

СК11. Здатність оперувати професійною термінологією.  

СК13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків.  

СК18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями у 

виконавстві, музикознавстві та музичній педагогіці. 
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СКВ19. Здатність розуміти, переосмислювати та застосовувати традиції європейської музичної культури у 

контексті актуальних запитів українського хорового виконавства. 

 

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання 

(програмні результати навчання) 

ПРН4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, жанру, особливостей 

драматургії, форми та художнього змісту.  

ПРН8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі створення виконавських, 

музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.  

ПРН12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.  

ПРН15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з музичного мистецтва.  

ПРН17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних стилів різних епох.  

 

СТАНОВЛЕННЯ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО ВИКОНАВСТВА У 

 СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ  ВРОПІ ДО XV СТ. 

Значення вокально-хорового виконавства для розвитку музичного мистецтва, для збереження 

національних виконавських традицій, для виховання суспільства.  

Традиції народно-обрядової і релігійно-обрядової вокально-хорової музики у державах давнини 

(Вавилон, Індія, Єгипет) на підставі історичних джерел. 

Значення для розвитку вокально-хорового виконавства мистецтва Давньої Греції та Візантії. 

Розвиток вокально-хорового виконавства в західноєвропейських країнах. Ідеологічні засади культури 

Середньовіччя та їх вплив на формування вокально-хорової культури. Формування Григоріанського співу, його 

ладова основа. Особливості виконання. 

Виникнення лінійної нотної системи (Гвідо д’Ареццо). Розвиток хорової церковної монодії та 

формування багатоголосся (“органум”, спів з cantus firmus). Ars Nova. 

РЕНЕСАНСНІ ТА БАРОКОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У  

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОМУ ВИКОНАВСТВІ (XV - XVII СТ.) 

Ренесансний світогляд та його вплив на музичне мистецтво. Антропоцентризм і демократизація та, з 

іншого боку, професіоналізація музичного мистецтва. Абсолютна перевага хорового акапельного співу. Духовне 

та світське вокально-хорове виконавство епохи Відродження (ХІV – ХVІ ст.). Ансамблевий хоровий спів.  

Розвиток церковної поліфонічної хорової музики: італійська та нідерландська школи (від Дж. Палестрини 

до О. Лассо).  

Криза ренесансного світогляду і формування барокової моделі світу як “ренесанс теоцентризму”. 

Церковна сюжетика у мистецтві. Страсна тематика і формування великих барокових інструментально-хорових 

форм (ораторія, пасьйон, церковна кантата). Боротьба католицької та протестантської ідеології. Формування 

протестантського хоралу: виникнення функціональної гармонії з мажоро-мінорною системою; темперація; 

сольні інструментальні форми; клавішні інструменти та винайдення фортепіано. 

Хорова музика Й.С. Баха та Ф. Генделя. 

ВОКАЛЬНО-ХОРОВЕ ВИКОНАВСТВО В ЕПОХУ КЛАСИЦИЗМУ ТА РОМАНТИЗМУ 

Ідеї Просвітництва: музика – самостійний вид мистецтва; здатність музики відтворювати звуки природі, 

темперамент людини, звукові особливості різних народів; душевні стани людини розглядаються як елементи 

музики; віра у могутність розуму. Заперечення поліфонічної музики старого стилю. Розквіт мажоро-мінорної 

системи. Мелодія перетворюється на тему, яка переноситься у верхній голос; формується гармонічне мислення і 

утверджується гомофонно гармонічний склад. Темперація. Посилення ролі хору в операх К.В. Глюка: посилення 

контрасту; принцип музичної симетрії; перевага виразних піднятих інтонацій «високий стиль». Концертна 

форма виконавства. Музика виходить з храмів, переміщаючись до концертних залів. Посилення світського 

елементу в церковній музиці (хоровій).  

Пізній класицизм – творчість віденських класиків. Характеристика стилю. Хор бере активну участь у 

великих вокально-інструментальних формах: ораторія «Пори року» Й. Гайдна, «Реквієм» В. Моцарта, фінал 9-ї 

симфонії та «Урочиста меса» Л. Бетховена. Створення малої хорової форми пісенного типу. 

Протиставлення прекрасного царства духу ницій прозі життя в ідеології романтизму. Музика – 

найдосконаліший вид мистецтва, бо відтворює «рухи почуття» а не розуму. Основна проблема романтичної 

музики – проблема особистості в конфлікті з оточуючим світом. В музиці – глибокий інтерес до особистих 

переживань творця. Панівне становище – лірика. Нове в романтизмі – тема фантастики (незвичайні звукові 

ефекти). Інтерес до народної творчості. Нові засоби музичної мови і принципи звукоутворення, індивідуалізація 

мелодики, мовні інтонації, розширення тембрової та гармонічної палітри. Ідея синтезу мистецтв – оперна 

творчість Вагнера, програмна музика Берліоза, Шумана, Ліста. 

Найбільш характерні риси романтизму - перебільшена насиченість почуттів, поетичність, ліризм, прозора 

картинність, гармонічна і темброва яскравість, барвистість. Створення камерних жанрів (пісня-хор); типи 
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співвідношення солістів та хору. Особливості романтичної кантати. Створення хорових товариств та їх вплив на 

хорову творчість композиторів-романтиків. Виникнення особливої форми виконавства – музичні, зокрема 

хорові фестивалі.  

ВОКАЛЬНО-ХОРОВЕ ВИКОНАВСТВО У ПЕРІОД СТИЛЬОВОГО РІЗНОМАНІТТЯ  

(ХХ – ПОЧ. ХХІ СТ.) 

Свобода вираження – основне гасло зміни установок культури у ХХ ст. Відмова від ідилічного 

романтизму, порушення базових установок культури. Нововведення ХХ ст.: помірне оновлення класичної 

традиції та радикальні злами авангардизму (модернізму, експресіонізму). Проблема нової комунікативної 

ситуації – альтернатива усій класико-романтичній спадщині; нові комунікативні взаємини (посередництво 

аудіозаписів, відео, кіно, TV). Порушення тональності. Нова емоційність. Небачена раніше масовість 

сприйняття музики, розповсюдження масової муз. Культури. Стилі та напрями музики ХХ ст. Фестивальна і 

конкурсна виконавська діяльність.  

Особливості виконавства сучасної хорової музики: нова артикуляція, способи початку і закінчення звуку, 

штрихи з перервою та без перерви дихання, колористичні штрихи; особливості інтонування висотних структур. 

Вимоги до сучасного хорового виконавця: обізнаність зі стильовим виконавством, виконання музики у різних 

сучасних техніках: сонористики, алеаторики, мікрополіфонії, тощо. Особливості проведення хорових 

(музичних, загальнокультурних, видовищних, тематичних та ін.) Конкурсів та фестивалів. 

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО МОНОДИЧНОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ 

Виникнення професійного хорового співу в Київській Русі. Християнство: проблеми запозичення. 

Початкові різновиди православного співу. Церковні співацькі книги. Три види співу ХІ – ХІІІ ст. І три види 

нотацій. Розвиток знаменного співу: виконавці, виконання, нотація, система осьмогласся.  

Навчання церковного співу. Співацькі Азбуки XV ст. Ускладнення монодичного знаменного співу: 

хомонія; фіти, лиця, кокізи; «аненайки» і «хабуви», «многогласся». Перші церковні монодичні розспіви. 

Монодичні монастирські розспіви XVI ст. Строчний спів – знаменне багатоголосся.  

ВОКАЛЬНО-ХОРОВЕ ВИКОНАВСТВО В ЕПОХУ БАГАТОГОЛОССЯ (ПАРТЕСНИЙ СПІВ ТА 

ЦИКЛІЧНИЙ ХОРОВИЙ КОНЦЕРТ) 

Зміна світоглядної концепції наприкінці XVI ст. Прийняття багатоголосся у церковному хоровому 

мистецтві. Братські школи (згодом колегіуми та Київська академія) як центри навчання хорового мистецтва і 

формування виконавських традицій.  Хоровий а капельний спів – головніший мистецький вид століття. 

Демократизація хорового співу засобами кантового виконавства (кантові жанри). Формування професійних 

виконавських прийомів у партесному концерті. Теоретичне оформлення системи багатоголосного співу у 

працям Миколи Дилецького. Барочна традиція партесного співу. 

Розвиток партесних традицій у першій половині XVIII ст. І поступовий занепад у другій половині 

століття. Знищення владою хорового навчання у Лівобережній Україні і, як результат, – поступовий занепад 

професійного хорового виконавства. 

Розвиток концертного життя та світської музики. Значний вплив світської музики на хорове церковне 

мистецтво. Виникнення кріпацьких капел, домашнього музикування, музичних салонів української знаті 

(салони гетьмана І.Брюховецького (середина ХVІІ ст.), білоцерківського старости В. Любомирського, І. Мазепи 

(2 пол. ХVІІ ст.), гетьмана Данила Апостола, Кирила Розумовського (м. Глухів), П.О. Рум’янцева-Задунайського 

(с. Вишеньки), магнатських родин Галаганів, Кочубеїв, Іллінського, Потоцького (ХVІІІ ст. Тульчинський 

маєток).  

Роль хору у розвитку українського театру (театральне мистецтво Києво-Могилянської академії; вертепна 

драма).  

Музичний класицизм в Україні. Створення нового жанру циклічного хорового концерту – його 

музикознавчі та хорознавчі відмінності від партесного концерту; особливості функціонування в Україні. 

Стильовий розвиток хорового концерту Д. Бортнянським, А. Веделем, С. Дегтярьовим.  

ВОКАЛЬНО-ХОРОВЕ ВИКОНАВСТВО У ПЕРІОД РОМАНТИЗМУ (ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.) 

Причини зникнення професійного хорового мистецтва в Україні на початку ХІХ ст. Фольклоризація 

хорового мистецтва: створення потужного шару хорових народних пісень. Поява концертного хорового 

виконавства. 

«Галицьке відродження» у 20-х – 30-х рр. ХІХ ст. Формування малих жанрів у хоровому мистецтві. 

Романтизм у хоровому виконавстві. 

Початок національного пробудження в українському мистецтві у другій половині ХІХ ст. Творчість Т. 

Шевченка і українська музика. Просвітницькі народницькі тенденції у хоровому мистецтві: поява громадських 

музичних об’єднань – «Бояни», «Торбани». Роль М. Лисенка у розвитку українського національного музичного, 

зокрема хорового мистецтва. Потужний розвиток жанру хорової обробки українських народних пісень. 

Створення першого українського «автентичного» народного хору П. Демуцьким. 

Організація та функціонування спеціальних музичних закладів - шкіл, училищ, музичних інститутів, 

відкриття вечірніх класів хорового співу. Формування осередків музичної освіти, створення музичних класів та 
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училищ при відділенні РМТ в Києві, Одесі та інших містах України. Видання першого українського 

друкованого підручника з теорії музики й співу – співаника для молоді С. Воробкевича. Діяльність П. 

Сокальського - “Товариства аматорів музики”. Становлення музичної освіти на Західній та Східній Україні 

(гімназія, бурса, семінарія як осередки хорового співу). Формування особливого «церковного» виконавського 

стилю. Професійна підготовка регентів. Хорові злети, фестивалі. 

Вибуховий злет української культури у 20-х роках ХХ ст., у зв’язку з формуванням незалежної 

української держави. Поява плеяди талановитих українських композиторів, що продовжили напрям 

народницької діяльності М. Лисенка: К. Стеценко, М. Леонтович, О. Кошиць, Я. Яциневич, Я. Степовий, П. 

Козицький, Л. Ревуцький, М. Вериківський, Б. Лятошинський, Філарет та Микола Колесси, С. Людкевич.  

Діяльність О. Кошиця як творця української національної диригентсько-хорової школи та його 

популяризація української хорової культури у країнах Європи й Америки. Створення національної української 

церковно-співацької школи. Формування жанру хорової п’єси. Створення хорових кантат. Державні хорові 

колективи України того періоду. 

УКРАЇНСЬКІ ХОРОВІ  КОЛИ  ХХ СТ. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО 

ВИКОНАВСТВА 

Кантатна творчість та масова пісня – основні музичні жанри в Україні у 30-х роках ХХ ст. Знищення 

української церковної музики. Небезпека втрати академічного хорового виконавства як проявів «церковщини». 

Прогресивна діяльність Музичного товариства ім. М. Леонтовича. Діяльність професійних хорів, зокрема 

«Думки». Намагання українських музичних діячів зберегти національні традиції. 

Створення нових обробок народних пісень, хорових п’єс та великої хорової форми під час ІІ світової 

війни. Особливості хорового виконавства того часу – хори при радіостанціях. 

Розвиток хорової п’єси у післявоєнні роки. Розповсюдження самодіяльного хорового виконавства та 

навчання. Роль хорових творів Б. Лятошинського та хору В. Іконника у формуванні нових прогресивних 

підходів у хоровому виконавстві України. Розвиток фестивалів та виникнення конкурсів як особливої форми 

хорового виконавства. Початок формування українських виконавських хорових шкіл. 

«Фольклорна хвиля» 70-х – 80-х років ХХ ст. – фольклоризація хорового мистецтва (Л. Дичко, Є. 

Станкович, М. Скорик, Ю. Іщенко, Л. Колодуб та ін.). Відродження української церковної музики у 90-х рр. ХХ 

ст. Поява незалежних хорів. Розвиток камерного хорового виконавства. Формування українських хорових шкіл: 

київської, одеської, львівської, харківської.  

Вплив глобалізаційних процесів в культурі на сучасне хорове виконавство в Україні. 

 

Теоретичні питання 

1. Формування григоріанського хоралу. 
2. Виникнення лінійної нотації. Формування багатоголосся. 
3. Розвиток церковної поліфонічної музики. 
4. Бароковий теоцентризм у музиці. 
5. Жанри епохи романтизму. Діяльність хорових товариств, фестивальний рух. 

6. Особливості виконавства сучасної хорової музики: виконавські стилі, фестивальне та 
конкурсне виконавство. 

7. Розвиток монодичного співу у Київській Русі. 
8. Монодичні церковні розспіви. Строчний спів.  

9. Розвиток кантової та партесної хорових культур. 
10. Музичне навчання в Україні у XVII ст. Теорія партесного співу (праці М. Дилецького). 

Розвиток хорового виконавства у приватних капелах. 

11. Особливості розвитку музичного класицизму в Україні. Риси хорового циклічного 
концерту. Концертна форма виконавства. 

12. Фольклоризація мистецтва у зв’язку з загальним занепадом професійної культури. 
“Галицьке відродження” у 20-х - 30-х роках ХІХ ст.  

13. Діяльність громадських музичних об’єднань ХІХ ст. Концертне, фестивальне життя. 
14. Вибуховий злет української музичної культури у 20-х роках ХХ ст. 

15. “Фольклорна хвиля” 70-х - 80-х років та відродження української духовної музики у 90-х 

рр. ХХ ст. Концерти, фестивалі, конкурси. 

16. Вплив глобалізаційних процесів у культурі на сучасне хорове виконавство. 
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Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Бодак Я. Історія західноєвропейської музики від найдавніших часів до XVII століття : 

навч. посіб. Дрогобич : Коло, 2017. 280 с. 

2. Бурбан М. Українські хори і диригенти : монографія. Дрогобич : Просвіта, 2007. 586 с. 

3. Гнидь Б. П. Історія вокального мистецтва: підручник. Київ : НМАУ, 1997. 320 с. 

4. Гречаник Н. І.  Теоретичні основи роботи з хором (в запитаннях і відповідях) : навч. посіб. 
Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2015. 74 с. 

5. Гусарчук Т. Артемій Ведель. Постать митця у контексті епох. До 250‐річчя від дня 
народження композитора. Ніжин, 2017. 768 с. 

6. Каплієнко-Ілюк Ю. В. Історія світової музики : навч. посіб. Чернівці : Місто, 2015. 240 с. 

7. Кияновська Л. Українська музична культура : навч. посіб. Київ : ДМЦНЗКМ, 2002. 178 с. 

8. Шуляр О. Д. Історія вокального мистецтва: монографія. Ч. І. Івано-Франківськ : 

Прикарпатський національний університет України ім. В. Стефаника, 2014. 391 с. 

 

ОК Методика викладання фахових дисциплін  
Компетентності, програмні результати навчання 

ЗК1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК7. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

ЗК12. Здатність працювати автономно.  

ЗК14. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

спеціальні (фахові, предметні): 

СК3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва.  

СК4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між теорією та практикою музичного 

мистецтва.  

СК5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й сучасні досягнення у теорії, історії та 

методології музичного мистецтва.  

СК7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні знання у практичній 

діяльності.  

СК10. Здатність застосовувати базові знання провідних музично- теоретичних систем та концепцій.  

СК11. Здатність оперувати професійною термінологією.  

СК12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її в процесі 

практичної діяльності.  

СК13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків.  

СК17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології музикознавчої, виконавської, 

композиторської, диригентської, педагогічної діяльності.  

СК18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями у 

виконавстві, музикознавстві та музичній педагогіці. 

СКВ23. Здатність планувати та створювати музично-педагогічний концепт у сфері викладання вокально-

хорових, фахових дисциплін. 

 

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання 

(програмні результати навчання) 

ПРН3.Демонструвати різні методики удосконалення виконавської діяльності.  

ПРН4.Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, жанру, особливостей 

драматургії, форми та художнього змісту.  
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ПРН6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження наукової проблеми в галузі музичного 

мистецтва та написання роботи відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну позицію.  

ПРН7.Володіти методами опрацювання музикознавчої літератури, узагальнення та аналізу музичного матеріалу, 

принципами формування наукової теми та розуміння подальших перспектив розвитку даної проблематики в 

різних дослідницьких жанрах.  

ПРН8.Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі створення виконавських, 

музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.  

ПРН11.Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / менеджерській / лекторській / 

звукорежисерській практичній діяльності.  

ПРН12.Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.  

ПРН13. Вміти здійснювати педагогічну діяльність.  

ПРН14.Використовувати на професійному рівні методи та прийоми викладання гри на інструменті / вокалу 

/диригування / теорії, історії музики / композиції.  

ПРН15.Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з музичного мистецтва.  

ПРН17.Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних стилів різних епох. 

 

ОСНОВИ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПЕДАГОГІКИ 

Роль і значення дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін» в професійний підготовці 

здобувачів диригентсько-хорової спеціалізації. Зв’язок курсу з такими освітніми компонентами, як «Музична 

педагогіка та психологія» та іншими профільними освітніми компонентами, які є основою для успішного 

викладання даного курсу. Характеристика тематичного плану та програми дисципліни. 

Методологічні засади теорії і практики викладання хорових дисциплін: гуманістична спрямованість 

музичної освіти; національна основа музичної освіти; особистісно-орієнтований підхід до музичного навчання; 

забезпечення системності музичного навчання. 

Структура навчально-педагогічного процесу підготовки диригентів-хормейстерів: суб’єкт, об’єкт 

(суб’єкт), зміст навчання, форми і методи навчання (організаційно-управлінський комплекс) та їх 

характеристика. Педагогічна майстерність викладача-диригента, її сутність, ознаки та властивості: гуманістична 

направленість, професійні знання (компетентність), педагогічні здібності, педагогічна техніка. 

Педагогічні умови навчання фаху: створення позитивної атмосфери навчання; досягнення діалогу у 

взаємодії вчителя і учнів в навчальному процесі; забезпечення пріоритету художньо-творчої діяльності. 

Провідні вимоги до фахового навчання: організаційні, педагогічні, психологічні та валеологічні. 

Форми організації навчання у навчальних закладах мистецької освіти: навчальні заняття, індивідуальні 

завдання, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи.  

Методи педагогічної діяльності як упорядковані способи взаємозв’язаної діяльності вчителя і учнів, що 

спрямовані на розв’язання навчально-виховних завдань. Класифікація методів навчання та їх характеристика. 

Методи фахового навчання і специфіка їх використання у навчально-виховному процесі підготовки диригентів-

хормейстерів.  

Зміст терміну «методика» як способу передачі знань і управління процесом учіння. Загальні питання 

методики викладання фаху. Структура методики проведення фахових занять: методи, якими здійснюється 

повідомлення інформації (І) – слово, демонстрація предмету, що вивчається; методи, що забезпечують 

педагогічну взаємодію спрямовану на управління діяльністю здобувача та засоби навчання (В) – педагог, 

навчальний посібник, ілюстрація вокально-хорового матеріалу; методи, якими здійснюється контроль за 

засвоєнням знань, умінь і навичок (К) – запитання та завдання здобувачам. 

Критерії визначення і вибору методів і прийомів фахового навчання. 

Навчально-методичні матеріали викладача-музиканта: індивідуальний план викладача; типова і робоча 

програми дисциплін, їх структура та розподіл часу за різними видами роботи; силабус навчальної дисципліни; 

електронний навчальний курс (ЕНК) у форматі Moodle; індивідуальний план з фаху здобувача освіти; науково-

методичні матеріали науково-педагогічного працівника. 

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКЛАДАННЯ МУЗИЧНО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Роль і значення музично-практичних дисциплін у підготовці диригентів хору. Предмет, мета і завдання 

дисциплін «хоровий клас» і «диригентсько-хоровий практикум» та інших видів практичних занять. Тематична і 

практична єдність музично-хорових практичних дисциплін. Дві сторони навчально-виховного процесу в 

хоровому класі та напрями роботи. Загальні методичні принципи проведення музично-практичних занять. 

Організаційна робота як важливий елемент навчально-виховного процесу в хоровому класі. Планування – 

першооснова організації роботи з хором. Організаційна, логічна і психологічна єдність побудови занять. 

Репетиція як основна форма роботи навчального хору. Типи і структура репетицій. Форми репетицій: 

колективні, групові, дрібногрупові та індивідуальні. 

Розспівування як складовий елемент структури занять та методичні вимоги до його проведення. 
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Репертуар як основа навчання і виховання здобувачів у хоровому класі. Художньо-естетичні і педагогічні 

принципи добору творів для навчального хору. Загальні вимоги до формування репертуару. 

Методи та способи розучування хорового твору з навчальним хором та специфіка їх застосовування. 

Огляд фахової літератури. 

Професійні і моральні якості диригента хору. Підготовка викладача до музично-практичних занять. 

Шляхи підвищення ефективності проведення занять навчального хору (прийоми роботи). 

Диригентсько-хоровий практикум (дхп) як важливий елемент навчання. Взаємозв’язок теоретичної 

підготовки здобувачів і вироблення практичних навичок роботи з хором як основа навчального процесу. 

Організація та зміст дхп. Врахування єдності програмних вимог і рівня індивідуальної підготовки здобувача. 

Інші види практичних фахових дисциплін. Форми і методи їх проведення. 

Атестаційний іспит з фаху як завершальний етап навчання. Індивідуальний підхід до підбору творів 

атестаційної програми. Єдність методичного керівництва (викладача з фаху і керівника хорового класу) у 

підготовці атестаційної програми здобувача-диригента. Об’єктивні і суб’єктивні фактори формування 

екзаменаційних програм з урахуванням творчих можливостей здобувача-диригента та виконавського рівня 

навчального хору. Етапи підготовки кваліфікаційної виконавської програми, планування і проведення репетицій 

з диригування хором. Особливості організації і форми проведення атестаційного іспиту з фаху. 

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ХОРОВИХ ДИСЦИПЛІН 

Роль і місце лекційних хорових компонент у підготовці диригента хору. Форми, структура занять, 

навчально-методичні матеріали лекційних курсів диригентсько-хорового циклу та їх характеристика. Загальні 

методичні принципи проведення лекційних хорових дисциплін. 

«хорознавство» як наука і як комплекс навчальних дисциплін. Елементарний і вузівський курси 

хорознавства. Завдання курсу: надання глибоких і різнобічних теоретичних знань з усіх питань диригентсько-

хорової спеціалізації; надання конкретних практичних навичок з аналізу хорових партитур, розспівування хору, 

настройки хору по камертону та ін.; засвоєння методики роботи з хоровим колективом (розучування хорового 

твору та вокально-хорова робота). Методичні основи викладання. 

«методика роботи з хором» як методико-практичний розділ хорової теорії. Структура і система основних 

понять хорової теорії. Методика викладання курсу за напрямками: вивчення теоретичного матеріалу, аналіз і 

розбір музичної хорової літератури, виконання практичних завдань. Методика вивчення хорового твору. 

Методика написання музично-теоретичного та хорознавчого аналізу хорового твору (структура і зміст). 

Підготовка викладача до занять: конспект лекцій, добір музичного матеріалу для ілюстрацій та 

практичних завдань. План і структура лекції. 

«хорова література» як освітня компонента. Предмет і завдання курсу: опанування хорової літератури 

різних жанрів і стилів та набуття навичок всебічного аналізу хорових творів в межах, які необхідні для 

виконавської і педагогічної практики. 

Зміст курсу: головні етапи розвитку світового і вітчизняного хорового мистецтва, становлення музичних 

жанрів. Методологічні засади викладання: історизм, хронологія, послідовність, логічність, поєднання 

теоретичного матеріалу з демонстрацією хорових зразків (у звукозапису чи живому виконанні) та їх аналізом. 

Особливості викладання. 

Роль і місце дисципліни «аналіз вокально-хорових творів» в диригентсько-хоровому циклі дисциплін. 

Значення володіння методами аналізу хорових творів для викладання хорових дисциплін диригентсько-

хорового циклу. Предмет і завдання курсу. Особливості викладання. Структура і система основних понять 

курсу: види хорової творчості, жанри хорової музики, хорова фактура, хорове письмо, прийоми хорового 

викладу, хорова інструментовка, хоровий стиль. Теоретична і практична єдність викладання курсу. 

Основоположні принципи аналізу: підхід до хорового твору як до художнього феномену хорової 

культури; розгляд фактури у зв’язку з її жанровими ознаками, історико-стильовий підхід до різноманітних 

жанрів, врахування єдності і відмінностей рівнів стилістичного аналізу (епохи, школи, напряму, авторства). 

Методика вивчення хорової фактури в цілісному обсязі форми. 

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ХОРОВИХ ДИСЦИПЛІН З МОЖЛИВОЮ ІНДИВІДУАЛЬНОЮ 

ФОРМОЮ НАВЧАННЯ 

Роль і значення індивідуальних професійно-орієнтованих занять у формуванні диригента хору. Загальні 

методичні принципи проведення індивідуальних занять (диригування, читання вокально-хорових партитур, 

постановка голосу, хорове аранжування). Зміст, форми, методи і структура проведення індивідуальних занять. 

Робочі програми з диригування, читання вокально-хорових партитур, хорового аранжування. Вимоги до 

написання програм, структура та їх зміст.  

Диригентське мистецтво та традиції навчання диригування у хоровій педагогіці. Предмет і завдання 

дисципліни «фах» (хорове диригування / вокал). Навчальний репертуар як основа диригентсько-хорової 

підготовки. Ідейно-художня спрямованість репертуару та його виховні функції. Принципи, програмні вимоги та 

особливості добору навчального репертуару. Форми і методи навчання хорового диригування на індивідуальних 

заняттях. Індивідуальний план здобувача та його наповнення. 
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Стадії процесу вивчення за роками навчання: початковий етап – тактовий розмір і диригентська схема, 

прийоми метрономування; хорова звучність і мануальна техніка диригента; елементи художньої виразності та 

диригентські засоби їх втілення.  

Методика проведення індивідуальних занять з фаху, процесу вивчення хорового твору в класі 

диригування / вокалу. 

Взаємозв’язок курсів «диригування» та «читання вокально-хорових партитур». Навчально-творчі 

завдання курсу «читання вокально-хорових партитур». Завдання курсу, форми і методи навчання: читання 

вокально-хорових партитур і розвиток загальної музичної культури здобувачів; розширення музичного 

кругозору шляхом ознайомлення з творами різних стилів і жанрів; моделювання звучання хору при грі на 

фортепіано; виконання хорових партитур в ансамблі з іншими здобувачами чи викладачем; поєднання прийомів 

диригування і гри партитури на фортепіано. Особливості добору навчального матеріалу та методика 

викладання. 

Курс «хорове аранжування». Особливості організації занять з аранжування в умовах обмеженого 

навчального часу. Взаємозв’язок хорового аранжування із хорознавством, теорією музики і гармонією. 

Принципи, способи та прийоми перекладення і створення хорових партитур. Методика викладання. 

Курс «постановка голосу». Предмет і завдання курсу. Класифікація голосів та їх співацьких діапазонів. 

Особливості проведення занять: робота над технікою співу (розспівування, робота над вокальним диханням, 

звукоутворюванням, звуковеденням, співацькою дикцією). Основні недоліки співацького голосу та шляхи їх 

подолання. Професійна гігієна та охорона голосу (профілактика і режим голосового апарату співаків). Методи і 

прийоми вокального навчання. Принципи та особливості підбору навчального репертуару. Методика 

викладання. 

 

Теоретичні питання 

1. Методологічні засади теорії і практики викладання хорових дисциплін. 

2. Навчально-виховний процес підготовки диригентів-хормейстерів, його структурні 

компоненти та характеристика. 

3. Педагогічна майстерність викладача-музиканта, її сутність, ознаки та властивості. 

4. Основні педагогічні вимоги та умови до фахового музичного навчання. 

5. Специфічні ознаки музично-практичних занять. 

6. Студентоцентрований, особисто-орієнтований підхід до музичного навчання. 

7. Форми організації навчально-виховного процесу. Класифікація та специфіка їх 

використання у музичному навчанні. 

8. Методи музичного навчання та специфіка їх використання в практиці викладання 

хорових дисциплін. 

9. Методика проведення фахових занять. Структурні компоненти методики викладання та 

їх характеристика. 

10. Критерії визначення і вибору методів і прийомів фахового навчання. 

11. Контроль за успішністю здобувачів освіти. Види контролю. 

12. Навчальний репертуар як основа диригентсько-хорової підготовки здобувачів. 

Дидактичні та художньо-естетичні принципи підбору навчального репертуару. 

13. Організаційна, логічна та психологічна єдність планування і проведення занять в 

хоровому класі. 

14. Особливості та етапи роботи хормейстера над хоровою партитурою та способи 

розучування хорового твору з навчальним хором. Етапи і методи роботи. 

15. Шляхи підвищення ефективності занять у навчальному хорі (методи і прийоми роботи). 

16. Форми, структура і методи викладання лекційних хорових дисциплін. Загальні методичні 

принципи. 

17. Методика викладання лекційних диригентсько-хорових освітніх компонент: 

«хорознавство», ««хорова література», «аналіз вокально-хорових творів». 

18.  Методика вивчення хорової партитури в цілісному обсязі форми. 

19. Специфіка та загальні методичні принципи проведення професійно-орієнтовних занять з 

індивідуальною формою навчання. Методи навчання 
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20. Основні підходи до вибору методики викладання хорового диригування, їх 

характеристика та принципи відбору. 

21. Методика роботи над вивченням хорового/вокального твору в індивідуальному класі 

диригування/класу вокалу. 

22. Методи роботи над елементами художньої виразності вокальних / хорових творів та 

диригентські / вокальні засоби їх втілення. 

23. Єдність і відмінність завдань і змісту занять з дисциплін диригентсько-хорового циклу 

(диригування, читання вокально-хорових партитур, хорове аранжування). Методика 

викладання. 

24. Методи і прийоми викладання дисципліни «постановка голосу». 

25. Мета, завдання і зміст дисципліни «хорове аранжування». Методика викладання. 
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ОПП ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВЕ МИСТЕЦТВО (НАРОДНЕ) 
 

ОК Аналіз музичних творів  
Компетентності, програмні результати навчання 

ЗК1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

ЗК12. Здатність працювати автономно.  

ЗК14. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

СК3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва.  



54 

 

СК4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між теорією та практикою музичного 

мистецтва.  

СК5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й сучасні досягнення у теорії, історії та 

методології музичного мистецтва. 

СК7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні знання у практичній 

діяльності.  

СК9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу.  

СК11. Здатність оперувати професійною термінологією.  

СК12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її в процесі 

практичної діяльності.  

СК13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків.  

СК15. Здатність здійснювати редакторську/ менеджерську/ лекторську/ аранжувальну / звукорежисерську 

діяльність в сфері музичного мистецтва.  

СК17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології музикознавчої, виконавської, 

диригентської (для здобуття додаткової кваліфікації), педагогічної діяльності.  

ПРН4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, жанру, особливостей 

драматургії, форми та художнього змісту.  

ПРН7. Володіти методами опрацювання музикознавчої літератури, узагальнення та аналізу музичного 

матеріалу, принципами формування наукової теми та розуміння подальших перспектив розвитку даної 

проблематики в різних дослідницьких жанрах. 

ПРН8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі створення виконавських, 

музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.  

ПРН9. Демонструвати володіння теоретичними та практичними основами інструментування, аранжування 

музики, вміння здійснювати перекладення музичних творів.  

ПРН12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.  

ПРН15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з музичного мистецтва.  

ПРН17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних стилів різних епох. 

ПРН18. Вміти виступати публічно, презентувати ідеї, спостерігати, слухати, взаємодіяти, бути гнучким, 

адаптивним, здатним до самоосвіти, самоорганізації, самовдосконалення, самореалізації. 

КОМПОНЕНТИ МУЗИЧНОЇ ФАКТУРИ: МЕЛОДИКА, РИТМ, ГАРМОНІЯ 

Мелодична основа та метро-ритмічна організація музичного твору як засоби музичної виразності. 

Загальні закони музичного мислення мелодії, їх спорідненість із законами логічного мислення. Мелодія як 

синкретичне музичне явище. Мелодія як вираження музичної думки в одноголоссі. Мелодія як тематична 

побудова. Звуковий діапазон і мотивно-фразова побудова мелодії. Ладова та інтонаційна побудова мелодії. 

Основа виразності мелодичної лінії. Типи мелодичного руху. Мелодична вершина і типи мелодичної 

кульмінації. Ознаки жанрового узагальнення, «переінтонування», їх конкретизуюча виражальна роль. 

Відображення в мелодиці багатоманітності форм мовної і декламаційної інтонаційної експресії. 

Метро-ритмічна організація. Ритм як головний формотворчий засіб музики. Ритмічні побудови та 

ритмічний розвиток. Ритмічний малюнок як засіб розчленування або об’єднання мелодичної лінії. Ритм як носій 

загально-жанрових якостей мелодії (танцювальність, пісенність, маршовість). 

Музичний метр як елемент ритму, що визначає відчуття єдиної міри – долі часу. Об’єднання часових 

долей в більші цілісності. 

Ритм як організуючий фактор будь якого переривчастого руху (чергування звуків, як музичних з певною 

висотністю так і немузичних), діє в музиці у багатьох випадках самостійно, набуваючи іноді чільне значення 

(наприклад на ударних інструментах). Але в безпосередньому зв'язку з мелодикою і гармонією він є зазвичай 

супутнім компонентом. 

Ритмічна організація звуків заснована на об'єднанні їх в групи, що утворюють ту чи іншу систему відліку 

в часі. Ця система і являє собою метр, що є свого роду канвою, на основі якої утворюється той чи інший 

ритмічний малюнок мелодійного і гармонійного руху. Малюнок цей може бути простим і збігатися з метричної 

сіткою (канвою) але частіше буває вільним, а іноді і дуже складним. Таким чином метр не є самостійним 

компонентом музичної фактури поряд з ритмом, але служить його організуючою сутністю (на зразок ладу в 

мелодиці та гармонії). Метр і ритмічний малюнок (ритм у вузькому сенсі слова) можуть розглядатися окремо в 

умовних аспектах. Співвідношення того і іншого підкреслюється назвою метроритм. 

Поняття метроритмічної стопи (ямб, хорей, амфібрахій). Поняття метро-ритмічної стопи вищого порядку. 

Поняття гармонії в широкому та вузькому значенні. 

Поняття фонізму та дисгармонії. 
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ЗАСОБИ МУЗИЧНОЇ ВИРАЗНОСТІ: ДИНАМІКА, ТЕМП,  ТРИХ 

Динаміка як засіб музичної виразності. Сталі та рухливі форми динаміки. Форсування, як недолік. 

Філіровка звуку як частина завершення звукової лінії. Полідинамізм в музиці. Використання динамічних 

відтінків окремими композиторами. Динаміка як співвідношення енергетичних зон (накопичення, як процес і 

результат, розрядка). 

Темп як засіб музичної виразності. Класифікація основних темпів. Поняття агогіки. Метроном та його 

історичне значення. Ставлення деяких композиторів до темпових позначень. 

Штрих як засіб музичної виразності. Поняття артикуляції. Основні групи штрихів їх класифікація. 

Способи звуковидобування та їх позначення. Поняття авторських та редакторських штрихів.  

ВИДИ ФАКТУРИ 

Поняття про фактуру. Види музичної фактури: монодичний, поліфонічний, акордовий, гомофонний. 

Монодичний склад являє собою одноголосний (унісонний або з октавним подвоєнням) мелодійний рух без 

супроводу. Поліфонічний склад являє собою багатоголосся, в якому голоси мають в загальному рівноправне 

виразне значення. Гармонія, що утворюється в поєднанні поліфонічних голосів, не тільки координує їх по 

вертикалі, а й впливає на їх напрям своєю ладовою функціональністю.  

В українській музиці з часів М. Лисенка поліфонія отримала багатий і своєрідний розвиток як у зв'язку з 

гомофонією, так і в специфічному вигляді.  

Поліфонно-підголосковий складу, як різновид поліфонічного.  

Гомофонно-гармонічна, акордова та мішана музичні фактури 

Акордовий склад, як монолітне ціле. Фобурдон ХІV століття. Акордовий склад в інструментальній музиці, який 

ускладнюється мелодійною фігурацією голосів і доповнюється колористичним нашаруванням. Роль і сутність 

кожного голосу в акордовому викладенні фактури. 

Гомофонний склад. Двопланова структура гомофонного складу. Розквіт гомофонного складу в період 

класицизму. Значення солюючого голосу. Акомпанемент як доповнення музичного образу (взаємозв’язок з 

жанром, стилем тощо). Ускладнення складів. Поліфонізація гомофонних складів музики. 

Гомофонія і вільна фактура 

Поняття вільної фактури. Вільна фактура як швидка зміна способів викладу (в тому числі і у вигляді певних 

складів). 

ПРОСТІ ДВО І ТРИ ЧАСТИННІ ФОРМИ 

Проста двочастинна форма та її різновиди: репризна і безрепризна. Повторення частин у простій 

двочастинній формі. Складний період і проста двочастинна форма. Проста тричастинна форма; її різновиди: 

однотемна (з розвиваючою серединою); двотемна (з контрастною серединою); трьохтемна (без репризи). 

Повторення частин у простих формах; утворення трьох-п'яти-частинної і подвійної трьохчастинної форм. 

Види реприз в простих формах: статична (точна), варійована, динамізована. Розширена і скорочена репризи. 

Вступ і кода в простих формах. Область застосування простих форм.  

СКЛАДНІ ДВО І ТРИ-ЧАСТИННІ ФОРМИ 

Поняття складної форми. Принципове різноманіття складних форм. Визначення складної двочастинної 

форми, специфіка її композиції. Вокальна (оперна) музика як основна сфера застосування даної форми. Складна 

двочастинна форма в інструментальній музиці.Види складної тричастинної форми: із середньою частиною типу 

тріо і типу епізоду. Жанрові ознаки, що відповідають цим видам. Характеристика частин форми. Вступ і кода у 

складній тричастинній формі. Повторення частин у складній тричастинній формі. Повторення виписане і 

позначене. Знаки для позначення повторень. Складна трьох-п'яти-частинна і подвійна тричастинна форми. Види 

репризи у складній тричастинній формі. Роль і місце складних форм у творчості композиторів різних епох. 

ФОРМА РОНДО 

Роз'яснення терміна «рондо»; його немузичне і специфічне значення. Принцип формоутворення. 

Типологія форми рондо в працях зарубіжних і вітчизняних музикознавців. Походження від двочастинної 

народної пісні, в якій мелодія заспіву зазнає змін, а мелодія приспіву – незмінна. 

Визначення форми, її схема, основні формотворчі ознаки. Назви частин. 

Історичні етапи розвитку форми. 

1. Рондо французьких клавесиністів. Особливості творчості клавесиністів: камерність і програмність. Просте 

рондо – основна форма їх п'єс. Головні ознаки цієї форми: відсутність значного тематичного та тонального 

контрасту між розділами, простота (не складніше періоду), принципова необмеженість кількості частин. 

2. Рондо віденських класиків – значний етап у розвитку форми. Посилення контрасту між частинами, 

збільшення їх масштабів, ускладнення форми. В цілому – тенденція до лаконічності, лапідарності, завершеності. 

У нормі – п`ятичастинне рондо з кодою. Характеристика частин, тональний план. 
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3. Рондо в другій половині XIX - XX ст. 

Посилення самостійності частин форми. Можливість скорочення та пропуску розділів. 

Поняття «рондоподібність» і «рефрен». Форми з рефреном (приспівом). 

ВАРІАЦІЙНІ ФОРМИ 

Варіаційність як метод розвитку. Тема з варіаціями: визначення форми, її походження. Принципи 

варіювання: розробка мелодії, створення контрапункту до теми, гармонічне збагачення, ладо-тональні і метро-

ритмічні зміни тощо. 

Основні історичні типи. 

1.Варіаціі на незмінний бас (basso ostinato). Тип фактури, характерний для застосування цієї форми – 

змішаний, з поліфонічною основою. Стабільний елемент форми – одноголосна тема-формула. Її характеристика. 

Мобільні, змінювані елементи форми – фактура, гармонія, мелодія та ін. Принцип наскрізного розвитку у формі. 

Жанри чакони і пасакалії. 

2. Класичні (орнаментальні, строгі) варіації. Тип фактури – гомофонно-гармонічний. Тема, що лежить в 

основі цих варіацій, має форму періоду або одну з простих (частіше двочастинну). Вимоги до теми – простота 

фактури і тематична рельєфність, яскравість. Традиція створення варіацій такого типу на відомі (запозичені) 

теми. Стабільні та мобільні елементи форми. Число варіацій. Внутрішня логіка циклу.  

3. Варіації на незмінну мелодію. Стабільні та мобільні елементи форми. Залежність типу варіювання від 

характеру і походження теми. 

4. Вільні (довільна трансформація теми, ладо-тонального плану, гармонії; значні метро-ритмічні, темпові, 

регістрові зміни тощо) і характерні варіації. Романтичний варіаційний цикл. Характерні і жанрові варіації. 

Варіації змішаного типу. Введення поняття «монотематизм». 

5. Подвійні і багатотемні варіації. Варіації на кілька тем. Варіативність і імпровізаційність: спільне в 

народній музиці і джазі.  

СОНАТНА ФОРМА ТА ЇЇ ОСОБЛИВІСТЬ 

Становлення сонатної форми – важливий етап в історії музичного мистецтва. Музична і немузична 

підготовка сонатної форми. Історичні різновиди сонатної форми: старовинна сонатна форма, класична сонатна 

форма. Еволюція сонатної форми. Значення у професійній музиці. 

Виділення головних ознак форми (сутність тричастинності); структура та сутність кожної з частин форми: 

Експозиція як демонстрація, Розробка як процес розвитку і взаємодії, Реприза як результат. 

Різновиди сонатної форми: без розробки; з епізодом замість розробки; з неповною репризою; із 

дзеркальною репризою; в жанрі концерту для сольного інструмента з оркестром. 

Рондо-соната 

Визначення форми; її спільність і відмінності від сонатної форми і форми рондо. Специфіка застосування 

форми. Жанрові уподобання. 

Два види рондо-сонати: з розробкою і з центральним епізодом. Характеристика частин форми. Можливості 

зміни класичної схеми: скорочення і пропуск розділів, введення додаткових епізодів і зв'язок між основними 

частинами, вільний тональний план та ін. 

ЦИКЛІЧНІ ФОРМИ 

Визначення циклічних форм, їх загальна характеристика. Основні види циклічної форми – сюїта і 

сонатно-симфонічний цикл. Принципи утворення циклічних форм: поєднання частин на основі єдиного 

творчого задуму, контрастність і самостійність частин. Прелюдія і фуга як цикл. 

Сюїта і її історичні різновиди: старовинна і нова.  Партита як циклічна форма. Обов'язкові і вставні танці 

старовинної сюїти. Особливості фактури обов'язкових танців. Старовинна двочастинна форма – один з 

історичних витоків сонатної форми. Нова сюїта. Можливість жанрового різноманіття частин. Обов'язковість 

програми. Проблема єдності сюїтного циклу. Сонатно-симфонічний цикл, його спорідненість з сюїтою і суттєві 

відмінності від останньої. Історичні перетворення сонатно-симфонічного циклу. Єдність його частин. Циклічні 

форми в інструментально-оркестровій музиці. На прикладі творчості видатних композиторів етапи становлення 

і розвитку циклічних форм інструментально-оркестрової музики.  

Теоретичні питання 

1. Розкрити поняття стиль та жанр в музиці 

2. Сутність монодичної поліфонічної акордової гомофонної фактури 

3. Розкрити основні компоненти історичного, музично-теоретичного виконавського, аналізу 

4. Засоби музичної виразності 
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5. Сутність компонентів музичної фактури – мелодія 

6. Проста двочастинна форма та її види 

7. Проста тричастинна форма та її види 

8. Структура складної двочастинної форми 

9. Види складної тричастинної форми. Їх відмінність 
10. Сутність форми Рондо 

11.  Сутність Варіаційної форми 

12.  Основні типи варіаційної форми. Їх схожість, відмінність 

13.  Сутність Сонатної форми 

14.  Сутність Експозиції в Сонатній формі 
15.  Розробка в сонатній формі. Характеристика частини 

16.  Сутність Репризи в сонатній формі 
17.  Види реприз в простих формах 

18.  Старовинна двочастинна і старовинна сонатна форма 

19.  Куплетна форма; її будова і області застосування 

20.  Форма рондо-сонати та її різновиди 

21.  Циклічні форми. Старовинна сюїта 
22.  Циклічні форми. Нова сюїта 
23. Циклічні форми 

24. Старовинні форми 

25.  Сонатно-симфонічний цикл 

Рекомендовані інформаційні джерела 
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ОК Історія та теорія народнопісенного виконавства 

Компетентності, програмні результати навчання 

ЗК1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК14. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК17. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

СК3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва.  

СК4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між теорією та практикою музичного 

мистецтва.  
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СК5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й сучасні досягнення у теорії, історії та 

методології музичного мистецтва.  

СК7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні знання у практичній 

діяльності.  

СК10. Здатність застосовувати базові знання провідних музично- теоретичних систем та концепцій.  

СК11. Здатність оперувати професійною термінологією.  

СК13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків.  

СК18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями у 

виконавстві, музикознавстві та музичній педагогіці. 

СКВ19. Здатність акумулювати і творчо переосмислювати традиції українського народнопісенного хорового 

виконавства в контексті актуальних запитів концертно-сценічної практики. 

ПРН4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, жанру, особливостей 

драматургії, форми та художнього змісту.  

ПРН6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження наукової проблеми в галузі музичного 

мистецтва та написання роботи відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну позицію.  

ПРН8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі створення виконавських, 

музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.  

ПРН12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.  

ПРН15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з музичного мистецтва.  

ПРН17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних стилів різних епох. 

ПРНВ18. Демонструвати вміння застосовувати традиційні принципи українського народнопісенного хорового 

виконавства, різновекторно переосмислюючи їх в контексті актуальних запитів концертно-сценічної практики. 

ПРНВ19. Володіти навиками трансформування народного першоджерела (народної пісні), застосовуючи 

композиційні прийоми авторського перекладення, аранжування, обробки в хоровий твір на основі використання 

народнопісенних мелодій.  

ПРНВ20.Вміти створювати різножанрові художньо-інтерпретаційні концепції на основі українських 

народнопісенних хорових традицій, творчо переосмислених в площині професійної композиторської 

творчості. 

СТАНОВЛЕННЯ ПІСЕННО-ВИКОНАВСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЧНІЙ 

КУЛЬТУРІ 

Визначення предмета освітньої компоненти. Огляд існуючих досліджень історії народного пісенного 

виконавства, їх значення. Роль і місце народного пісенного жанру в житті людини, його соціальна і художньо-

естетична сутність. Міфологічна сутність музичного мистецтва. Музичні культи. Поняття про рід, жанр, вид 

(різновид). Масовість пісенного мистецтва та його роль у формуванні музично-естетичних цінностей в соціумі. 

Витоки пісенного мистецтва. Спадкоємність музичної культури. Функціональність пісенного жанру. 

Григоріанський та Знаменний розспіви, музичні культові наспіви — перші ознаки хорової культури. 

Інтенсифікація народних інтонацій в псалмах і гімнах. Історичні та соціальні передумови виникнення 

багатоголосного хорового співу в Україні. 

Розвиток партесного співу в Україні. Школа М. П. Дилецького (1630 – 1680). «Граматика мусикійська» 

М. Дилецького – викладення композиційних основ партесного співу. Її значення в розвитку партесного співу. 

Послідовники школи М. Дилецького: М. Березовський, Д. Бортнянський. Партесні концерти та хорові твори М. 

Березовського, Д. Бортнянського. Взаємовідношення музичної культури Русі і Південної Русі (України).  

Українське багатоголосся в культурних центрах України – Києво-Печерській лаврі, Софійському соборі в 

середині XVIIІ ст. (Іоанн Домарацький, Герман Левицький, Герасим Подольський) – поява музично-світського 

мислення. Перший світський хор в Україні при Київському університеті ім. Святого Володимира (1848 р.), його 

діяльність. Керівники колективу, становлення та формування репертуару колективу. Виникнення хорового 

концерту. Розвиток хорового мистецтва і популяризація народної пісні в хоровому виконавстві в 2 - й половині 

ХІХ ст. М.Лисенко та його послідовники – К. Стеценко, О.Кошиць (Українська республіканська капела), Я. 

Яциневич, М.Леонтович та ін. Розвиток українського пісенного багатоголосся. 

НАРОДНЕ БАГАТОГОЛОССЯ ЯК СТИЛЬОВА ОЗНАКА ФОЛЬКЛОРНОГО ВИКОНАВСТВА 

Типи українського народного багатоголосся, що сформувались в українській народній пісенній 

культурі: унісонно-гетерофонічне багатоголосся; підголоскова поліфонія; гомофонно-гармонічне 

багатоголосся; мішаний тип багатоголосся. 

ГУРТОВИЙ СПІВ ЯК ОСНОВА НАРОДНОГО ХОРОВОГО ВИКОНАВСТВА 

Гуртовий спів. Типи та види гуртового співу на Україні (жіночі, чоловічі, мішані). Особливості гуртового 

співу. Регіональна специфіка гуртового співу (манера виконання, звукоутворення, репертуар, стильові 

особливості виконання тощо). Класифікація гуртового співу (карпатський регіон, галицький (Львівщина, 

частина Івано-Франківщини); карпато-бескидський (Лемківщина); поліський (Волинська, Житомирська, 

Київська, Чернігівська області); волинський (південь Волині та Рівненщини); степовий; наддніпрянський; 
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подільський (східно-та західноподільський). Регіональні особливості багатоголосся. Ладово-інтонаційні засади 

багатоголосся. Сучасний стан побутування українського пісенного фольклору в соціумі. 

РОЗВИТОК ХОРОВОГО ЖАНРУ НА УКРАЇНІ КІН. ХІХ – ХХ СТ. ВИНИКНЕННЯ ЖАНРУ 

НАРОДНИХ ХОРІВ 

Розвиток хорового жанру на початку ХХ століття (діяльність М. Лисенка, О. Кошиця, К. Стеценка, М. 

Леонтовича, П. Демуцького (Охматівський народний хор під керівництвом П. Демуцького), Г. Верьовки). 

Перша програма Українського національного хору (1919) під орудою О. Кошиця. Подорож Української 

національної капели під орудою О. Кошиця до Західної Європи та її результати. Репертуар колективу. 

Просвітницька діяльність перших десятиріч і її вплив на хорове середовище нашого часу. Виникнення 

просвітницьких центрів. Українська академічна хорова капела «Думка» (з 1920 р. керівники: А. Сорока, П. 

Муравський, М. Кречко, Є. Савчук), театр української пісні «Жінхоранс» (створений 1930 року  у м. Полтава), 

«Український державний народний хор» (1943, Харків під керівництвом Г. Верьовки). Їх вплив на розвиток 

аматорського хорового мистецтва. Культурно історичні витоки народного хорового виконавства. Суспільно-

політичні передумови виникнення народних хорів. 

СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ НАРОДНОГО ХОРОВОГО ВИКОНАВСТВА 

Стильові особливості музичного виконавства. Зв’язок народного співу з хореографією, інструментальною 

музикою. Регіональні особливості народно-музичної культури. Жанрова різноманітність народної творчості. 

Композиційна будова творів різних областей України, їх ладові, фактурні, метро-ритмічні та виконавські 

особливості. 

ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ФОРМИ СУЧАСНОГО НАРОДНОГО МУЗИЧНОГО ВИКОНАВСТВА 

Органічний зв’язок сучасного народного хору з традиціями народно - пісенної творчості: специфічне 

поєднання різних видів мистецтва у народно-хоровому виконавстві. Класифікація народного хорового 

виконавства, та основні історико-художні форми: (Професійна, аматорська, експериментальна - форми 

народного виконавства; Народний хор, ансамбль пісні і танцю (регіональні, військові) театри пісні і танцю, 

фольклорні (ансамблі) гурти - типи народного хорового виконавства). Мистецький професіоналізм народного 

хорового виконавства. 

Особливості формування репертуару, специфіка роботи, тембральна своєрідність. Народні хори: 

традиційні фольклорні. Дитячі народні хори. 

Теоретичні питання 

1. «Мусикійська граматика» М. Дилецького. 

2. Важливі аспекти регіональної специфіки гуртового співу в Україні. 
3. Видатні діячі української хорової школи. 
4. Види українського багатоголосся. 

5. Виникнення жанру народних хорів. Концертна діяльність народного хору.  
6. Закарпатський ансамбль пісні і танцю – історія та характеристика творчості. 

7. Історія ствонення Охматівського народного хору та аналіз творчості. 
8. Історія створення та особливості творчості Української республіканської капели. 
9. Манери співу. Діалекти, дикція, орфоепія в народному хорі. 

10. Національний Заслужений Академічний Український народний хор України імені 
Григорія Верьовки історія створення та творчість. 

11. Організаційно-методичні засади аматорського народного хору. 

12. Особливості розвитку хорової культури на Україні (ХVІІІ-ХІХ ст.). 
13. Партесні концерти А. Веделя, Партесні концерти Д. Бортнянського, Партесні концерти М. 

Березовського. 

14. Принципи розспівування народного хору. Характерні ознаки народної манери виконання. 
15. Професійні творчі колективи народнопісенного спрямування міста Києва. 
16. Професійні творчі колективи народнопісенного спрямування України. 
17. Репертуар народного хору, джерела його формування. 
18. Розвиток хорового жанру на Україні кін. ХІХ – ХХ ст.  

19. Сучасний стан побутування українського пісенного мистецтва в соціумі.  
20. Театр української пісні «Жінхоранс». 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Бенч О. Український хоровий спів. Актуалізація звичаєвої традиції: навч. посібник для 
студ. вищих навч. закл. Київ : Редакція журналу «Український Світ», 2002. 440 с..  
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2. Борисенко В. К. Традиції і життєдіяльність етносу: на матеріалах святково-обрядової 

культури українців: навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. Київський 

національний університет ім. Т. Г. Шевченка. Київ : Унісерв, 2000. 190 с. 40. 

3. Карась Г. В. Музична культура української діаспори у світовому часопросторі ХХ 

століття: монографія. Івано-Франківськ : Тіповіт, 2012. 1164 с. 

4. Кириленко А. Д. Розвиток хорового мистецтва від часу Київської Русі до сьогодення. 
Кривий Ріг : КДПУ, 2021. 73 с. 

5. Лащенко А. П. З історії київської хорової школи. Київ : Муз. Україна, 2007. 198 с. 

6. Павленко І.Я. Хрестоматія з українського народнопісенного виконавства з методичними 
поясненнями і коментарями: навч. посіб. Київ : Київський університет, 2013. 285 с. 

7. Скопцова О. М. Становлення та особливості розвитку народного хорового виконавства в 

Україні (кінець ХІХ – ХХ століття): монографія. Київ : Вид-во Ліра-К, 2017. 180 с. 

8. Уманець О. В. Музична культура України другої половини XX століття. Харків : Регіон-

інформ, 2003. 192 с. 

 

ОК Методика викладання фахових дисциплін 
ЗК1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово.  
ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК6. Навички між особистісної взаємодії.  

ЗК7. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

ЗК12. Здатність працювати автономно.  

ЗК14. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

СК3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва.  

СК4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між теорією та практикою музичного 

мистецтва.  

СК5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й сучасні досягнення у теорії, історії та 

методології музичного мистецтва.  

СК7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні знання у практичній 

діяльності.  

СК10. Здатність застосовувати базові знання провідних музично- теоретичних систем та концепцій.  

СК11. Здатність оперувати професійною термінологією.  

СК12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її в процесі 

практичної діяльності.  

СК13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків.  

СК17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології музикознавчої, виконавської, 

композиторської, диригентської, педагогічної діяльності.  

СК18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями у 

виконавстві, музикознавстві та музичній педагогіці. 

СКВ19. Здатність акумулювати і творчо переосмислювати традиції українського народнопісенного хорового 

виконавства в контексті актуальних запитів концертно-сценічної практики. 

ПРН8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі створення виконавських, 

музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.  

ПРН11. Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / менеджерській / лекторській / 

звукорежисерській практичній діяльності.  

ПРН12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.  

ПРН13. Вміти здійснювати педагогічну діяльність.  

ПРН14. Використовувати на професійному рівні методи та прийоми викладання гри на інструменті / вокалу 

/диригування / теорії, історії музики / композиції.  
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ПРНВ18. Демонструвати вміння застосовувати традиційні принципи українського народнопісенного хорового 

виконавства, різновекторно переосмислюючи їх в контексті актуальних запитів концертно-сценічної практики. 

ПРНВ19. Володіти навиками трансформування народного першоджерела (народної пісні), застосовуючи 

композиційні прийоми авторського перекладення, аранжування, обробки в хоровий твір на основі використання 

народнопісенних мелодій.  

ПРНВ20.Вміти створювати різножанрові художньо-інтерпретаційні концепції на основі українських 

народнопісенних хорових традицій, творчо переосмислених в площині професійної композиторської творчості. 

СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ХОРОЗНАВСТВО» 

Загальні методичні принципи викладення курсу. Форми роботи. Тематичний план курсу «Хорознавство». 

Використання варіативних форм практичної роботи (усні, письмові, теоретичні та практичні вправи). 

Хор як колектив організованих і об’єднаних спільною метою і завданням співаків, спроможних 

відтворювати хорові партитури будь-якої складності у різних музичних жанрах. Особливості музично-

естетичного виховання засобами хорового співу. 

Створення хорового колективу:  

- склад хору, його тип і вид (однорідні - чоловічі, жіночі, дитячі, мішані - великий, середній чи малий склад, 

унісонного, дво-, три-, чотири- чи багатоголосного виду; подвійного, потрійного, повного чи неповного 

хору); 

- співвідношення голосових груп; 

- використання діапазонів і теситур голосових груп; 

- стрій хору; 

- нюансування звуків і фраз; 

- узгоджене дихання; 

- чітка дикція, артикуляція та інші виконавські ознаки (агогіка, інтонаційність, тощо); 

- ансамбль окремих груп і загальний, темповий, динамічний, ритмічний,  агогічний тощо. 

МЕТОДИКА РОБОТИ З ХОРОМ 

Загальні методичні принципи викладення курсу. Форми роботи. Тематичний план курсу «Практична 

робота з хорами». Використання варіативних форм практичної роботи (усні, письмові, теоретичні та практичні 

вправи). 

Детальний аналіз партитури та ілюстрація її у фортепіанному виконанні.  

Вивчення епохи створення музичного твору, характеристика творчої діяльності композитора, знайомство 

із текстом. Визначення типу і виду хору, теситурних умов хорових голосів, складу хорового письма. Цілісний 

аналіз твору. Хорознавчий аналіз твору. Визначення форми твору, тональності, метру, ритму, гармонічних 

відхилень і модуляцій, динамічних та агогічних відхилень. Аналіз вокальних особливостей твору і виявлення 

рівня вокально-технічних труднощів. 

Послідовність вивчення хорового твору: 

- аналіз і відтворення елементів хорової звучності; 

- подолання вокально-технічних, інтонаційних, ансамблевих труднощів; 

- створення художньої цілісності при виконанні хорового твору. 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ДИТЯЧЕ МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» 

Зміст і завдання курсу. Історія питання й сучасна практика. Загальні методичні установки у викладанні. 

Основні розділи курсу й форми роботи. Планування. Побудова уроку. Домашні завдання. 

Психолого-фізіологічні особливості дитячого організму, принципи загальної, вікової та педагогічної 

психології, педагогіки, їх дотримання у музично-хоровому вихованні дітей. Активна практична діяльність 

керівника (хормейстера) дитячого хорового колективу.  

Робота з методичною літературою, організація самостійної роботи. Література з питань музичного 

виховання і хорової освіти дітей. Система музично-хорової освіти М. Леонтовича, методика музичного 

виховання Карла Орфа, Д. Огороднова, Г. Струве тощо. 

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ДИРИГУВАННЯ» 

Загальні методичні принципи викладення курсу. Форми роботи. Тематичний план курсу «Диригування». 

Використання варіативних форм практичної роботи (усні, письмові, теоретичні та практичні вправи). 

Диригування хором як виконавська діяльність. 

Оволодіння культурою диригентського жесту. 

Підпорядкування диригентських рухів двом основним правилам: 

- зоровості - чіткому, ритмічному, точному жесту диригента. 

- виразності - відтворенню характеру твору (плавного, урочистого, жартівливого, поривчастого тощо). 

Арсенал технічних навичок на першому етапі навчання – оволодіння початковими елементами для 

подальшого розвитку диригентської майстерності. Завдання педагога – прищеплення майбутньому диригенту 

навичок, що складають фахову специфіку: 

- загальна постановка диригентського апарату (положення корпусу, голови, ніг, рук); 
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- вправи загально-фізичного характеру; 

- вправи для розвитку диригентської техніки; 

- початковий момент вступу – увага, дихання і точка «відбиття»; 

- засвоєння диригентських схем; 

- вступи та зняття в диригуванні; 

- елементи фразування на основі змін динаміки, звукоутворення і темпу. 

Техніка диригування, її специфічні прийоми як засоби, за допомогою яких диригент спілкується з 

колективом. Зв’язок техніки диригування із художнім образом музичного твору. 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ЧИТАННЯ ХОРОВИХ ПАРТИТУР» 

Зміст і завдання курсу. Історія питання й сучасна практика. Загальні методичні установки у викладанні. 

Основні розділи курсу й форми роботи. Планування. Побудова уроку. Домашні завдання. 

Викладання індивідуальне. Врахування індивідуальності здобувача, його темпераменту.  

Аналіз рівня музичної підготовки кожного здобувача. Складання програми, включенням творів, що дають 

здобувачеві можливість поступово оволодіти знаннями, навичками та уміннями. 

Формування активного самостійного мислення, навичок та самостійного набуття знань. 

Прийоми вироблення розспівності, «легатності» інтонування як основи хорового виконавства. Засвоєння 

штриха legato на простих за фактурою творах, у повільному та помірному темпах. Оволодіння складними 

партитурами з цими штрихами. Значення аплікатури при аналізі твору. Виконання в однорідних хорах верхніх 

голосів - правою рукою, нижніх – лівою, в мішаних хорах - правою рукою виконання жіночих голосів, а лівою - 

чоловічих. Відхилення, пов’язані з особливостями хорової партитури (зокрема, перехрещення голосів). 

Виконання поліфонічних хорових партитур. Виявлення основного голосу і підголосків. 

Виразне виконання хорової партитури з дотриманням динамічних відтінків, фразування, темпу, 

метроритму, цезур, характеру звука, тощо. 

Спів, за голосами, партитури. Сольфеджування, спів партії з текстом, дотримання правильного 

звукоінтонування, нюансування, фразування, цезур та чистого інтонування. 

У творах із супроводом – проспівування кожної хорової партії під акомпанемент. Три етапи роботи над 

партитурою з супроводом: 

- гра хорової партитури; 

- гра інструментального супроводу; 

- поєднання хорової та інструментальної складових партитури. 

Набуття навичок транспонування. 

Читання партитур з аркуша: зорове сприймання партитури, визначення складу хору, основної 

тональності, розміру, темпу, особливостей ритмічного малюнка, хорової фактури; визначення меж між фразами, 

цезури. Систематичність і послідовність читання з аркуша, дотримання переходу від простих партитур до 

складних. 

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ХОРОВЕ АРАНЖУВАННЯ ТА ОБРОБКА НАРОДНОЇ ПІСНІ» 

Загальні методичні принципи викладення курсу. Форми роботи. Тематичний план курсу «Хорове 

аранжування та обробка народної пісні». Використання варіативних форм практичної роботи (усні, письмові, 

теоретичні та практичні вправи). 

Хорове аранжування як одна з освітніх компонент спеціального циклу підготовки керівника хору. 

Аранжування (в перекладі з французької – приводити до порядку) як перекладення музичного твору, написаного 

для одного складу виконавців, для виконання іншим складом з метою удосконалення хорової партитури або її 

спрощення. 

Зв’язок аранжування з хорознавством (з технічними та виражальними можливостями хорових партій – їх 

діапазонами, теситурами, різними тембральними поєднаннями хорових партій, їх колористичними 

особливостями. Вивчення різних типів хорових фактур: гомофонно-гармонічних, поліфонічних, мішаних. 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ХОРОВА ЛІТЕРАТУРА» 

Зміст і завдання курсу. Історія питання й сучасна практика. Загальні методичні установки у викладанні. 

Основні розділи курсу й форми роботи. Планування. Побудова уроку. Домашні завдання. 

Хорова література як одна із провідних освітніх компонент у підготовці майбутніх керівників хорових 

колективів та виконавців-вокалістів. 

Зміст курсу: головні етапи розвитку світового і вітчизняного вокального та хорового мистецтва, 

становленням музичних жанрів. 

Стилістика вокальної та хорової музики, навички аналізу творів та їх інтерпретації. 

Методологічна засада викладання: історизм, хронологія, послідовність, логічність. Поєднання 

теоретичного матеріалу, демонстрації вокально-хорових зразків у звукозапису та аналіз творів. 

Форми роботи: бесіди, самостійне вивчення матеріалу, виконання фрагментів творів ансамблем 

здобувачів у класі, тощо. 

Комплексний характер викладання освітньої компоненти. 
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Теоретичні питання 

1. Форми та методи роботи над хоровою партитурою. 

2. Планування уроку, лекції, практичних занять, поточної атестації. 
3. Зміст та методологія роботи над хоровими творами a cappella. 

4. Основні принципи та особливості  роботи над творами з супроводом. 
5. Суть хорового строю. Види хорового строю. Чинники впливу на хоровий стрій. Методи 

роботи над мелодичним та гармонічним строєм. 

6. Способи та прийоми настройки хору під камертон. 
7. Орфоепія це. 
8. Методи роботи з удосконалення вокально-хорової дикції. 

9. Особливості дикції в народному хорі. 
10. Настройка  хору по камертону в задану тональність. 
11. Атака звука та які її види. 
12. Особливості звукоформування. 
13. Способи звуковедення та  в чому полягають прийоми їх удосконалення.  
14. Виконання акордів як найбільш розповсюдженої основи гармонічної фактури. 
15. Вплив на якісну сторону інтонування в хорі. 
16. Особливість звукоутворення дитячих голосів. 
17. Основні засади системи музично-хорової освіти М. Леонтовича. 

18. Новаторство методики музичного виховання Г. Струве. 
19. Тембральні характеристики дитячих голосів.  
20. Засоби музичної виразності для створення художнього образу при виконанні хорового 

твору. 
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ОПП БАНДУРА І КОБЗАРСЬКЕ МИСТЕЦТВО 

ОК Аналіз музичних творів  

Компетентності, програмні результати навчання 

ЗК1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

ЗК12. Здатність працювати автономно.  

ЗК14. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

СК3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва.  

СК4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між теорією та практикою музичного 

мистецтва.  

СК5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й сучасні досягнення у теорії, історії та 

методології музичного мистецтва. 

СК7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні знання у практичній 

діяльності.  

СК9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу.  

СК11. Здатність оперувати професійною термінологією.  

СК12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її в процесі 

практичної діяльності.  

СК13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків.  

СК15. Здатність здійснювати редакторську/ менеджерську/ лекторську/ аранжувальну / звукорежисерську 

діяльність в сфері музичного мистецтва.  

СК17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології музикознавчої, виконавської, 

диригентської (для здобуття додаткової кваліфікації), педагогічної діяльності.  

ПРН4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, жанру, особливостей 

драматургії, форми та художнього змісту.  

ПРН7. Володіти методами опрацювання музикознавчої літератури, узагальнення та аналізу музичного 

матеріалу, принципами формування наукової теми та розуміння подальших перспектив розвитку даної 

проблематики в різних дослідницьких жанрах. 

ПРН8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі створення виконавських, 

музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.  

ПРН9. Демонструвати володіння теоретичними та практичними основами інструментування, аранжування 

музики, вміння здійснювати перекладення музичних творів.  

ПРН12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.  

ПРН15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з музичного мистецтва.  

ПРН17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних стилів різних епох. 

ПРН18. Вміти виступати публічно, презентувати ідеї, спостерігати, слухати, взаємодіяти, бути гнучким, 

адаптивним, здатним до самоосвіти, самоорганізації, самовдосконалення, самореалізації. 

КОМПОНЕНТИ МУЗИЧНОЇ ФАКТУРИ: МЕЛОДИКА, РИТМ, ГАРМОНІЯ 

Мелодична основа та метро-ритмічна організація музичного твору як засоби музичної виразності. 

Загальні закони музичного мислення мелодії, їх спорідненість із законами логічного мислення. Мелодія як 

синкретичне музичне явище. Мелодія як вираження музичної думки в одноголоссі. Мелодія як тематична 

побудова. Звуковий діапазон і мотивно-фразова побудова мелодії. Ладова та інтонаційна побудова мелодії. 

Основа виразності мелодичної лінії. Типи мелодичного руху. Мелодична вершина і типи мелодичної 

кульмінації. Ознаки жанрового узагальнення, «переінтонування», їх конкретизуюча виражальна роль. 

Відображення в мелодиці багатоманітності форм мовної і декламаційної інтонаційної експресії. 
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Метро-ритмічна організація. Ритм як головний формотворчий засіб музики. Ритмічні побудови та 

ритмічний розвиток. Ритмічний малюнок як засіб розчленування або об’єднання мелодичної лінії. Ритм як носій 

загально-жанрових якостей мелодії (танцювальність, пісенність, маршовість). 

Музичний метр як елемент ритму, що визначає відчуття єдиної міри – долі часу. Об’єднання часових 

долей в більші цілісності. 

Ритм як організуючий фактор будь якого переривчастого руху (чергування звуків, як музичних з певною 

висотністю так і немузичних), діє в музиці у багатьох випадках самостійно, набуваючи іноді чільне значення 

(наприклад на ударних інструментах). Але в безпосередньому зв'язку з мелодикою і гармонією він є зазвичай 

супутнім компонентом. 

Ритмічна організація звуків заснована на об'єднанні їх в групи, що утворюють ту чи іншу систему відліку 

в часі. Ця система і являє собою метр, що є свого роду канвою, на основі якої утворюється той чи інший 

ритмічний малюнок мелодійного і гармонійного руху. Малюнок цей може бути простим і збігатися з метричної 

сіткою (канвою) але частіше буває вільним, а іноді і дуже складним. Таким чином метр не є самостійним 

компонентом музичної фактури поряд з ритмом, але служить його організуючою сутністю (на зразок ладу в 

мелодиці та гармонії). Метр і ритмічний малюнок (ритм у вузькому сенсі слова) можуть розглядатися окремо в 

умовних аспектах. Співвідношення того і іншого підкреслюється назвою метроритм. 

Поняття метроритмічної стопи (ямб, хорей, амфібрахій). Поняття метро-ритмічної стопи вищого порядку. 

Поняття гармонії в широкому та вузькому значенні. 

Поняття фонізму та дисгармонії. 

ЗАСОБИ МУЗИЧНОЇ ВИРАЗНОСТІ: ДИНАМІКА, ТЕМП,  ТРИХ 

Динаміка як засіб музичної виразності. Сталі та рухливі форми динаміки. Форсування, як недолік. 

Філіровка звуку як частина завершення звукової лінії. Полідинамізм в музиці. Використання динамічних 

відтінків окремими композиторами. Динаміка як співвідношення енергетичних зон (накопичення, як процес і 

результат, розрядка). 

Темп як засіб музичної виразності. Класифікація основних темпів. Поняття агогіки. Метроном та його 

історичне значення. Ставлення деяких композиторів до темпових позначень. 

Штрих як засіб музичної виразності. Поняття артикуляції. Основні групи штрихів їх класифікація. 

Способи звуковидобування та їх позначення. Поняття авторських та редакторських штрихів.  

ВИДИ ФАКТУРИ 

Поняття про фактуру. Види музичної фактури: монодичний, поліфонічний, акордовий, гомофонний. 

Монодичний склад являє собою одноголосний (унісонний або з октавним подвоєнням) мелодійний рух без 

супроводу. Поліфонічний склад являє собою багатоголосся, в якому голоси мають в загальному рівноправне 

виразне значення. Гармонія, що утворюється в поєднанні поліфонічних голосів, не тільки координує їх по 

вертикалі, а й впливає на їх напрям своєю ладовою функціональністю.  

В українській музиці з часів М. Лисенка поліфонія отримала багатий і своєрідний розвиток як у зв'язку з 

гомофонією, так і в специфічному вигляді.  

Поліфонно-підголосковий складу, як різновид поліфонічного.  

Гомофонно-гармонічна, акордова та мішана музичні фактури 

Акордовий склад, як монолітне ціле. Фобурдон ХІV століття. Акордовий склад в інструментальній музиці, який 

ускладнюється мелодійною фігурацією голосів і доповнюється колористичним нашаруванням. Роль і сутність 

кожного голосу в акордовому викладенні фактури. 

Гомофонний склад. Двопланова структура гомофонного складу. Розквіт гомофонного складу в період 

класицизму. Значення солюючого голосу. Акомпанемент як доповнення музичного образу (взаємозв’язок з 

жанром, стилем тощо). Ускладнення складів. Поліфонізація гомофонних складів музики. 

Гомофонія і вільна фактура 

Поняття вільної фактури. Вільна фактура як швидка зміна способів викладу (в тому числі і у вигляді певних 

складів). 

ПРОСТІ ДВО І ТРИ ЧАСТИННІ ФОРМИ 

Проста двочастинна форма та її різновиди: репризна і безрепризна. Повторення частин у простій 

двочастинній формі. Складний період і проста двочастинна форма. Проста тричастинна форма; її різновиди: 

однотемна (з розвиваючою серединою); двотемна (з контрастною серединою); трьохтемна (без репризи). 

Повторення частин у простих формах; утворення трьох-п'яти-частинної і подвійної трьохчастинної форм. 

Види реприз в простих формах: статична (точна), варійована, динамізована. Розширена і скорочена репризи. 

Вступ і кода в простих формах. Область застосування простих форм.  

СКЛАДНІ ДВО І ТРИ-ЧАСТИННІ ФОРМИ 

Поняття складної форми. Принципове різноманіття складних форм. Визначення складної двочастинної 

форми, специфіка її композиції. Вокальна (оперна) музика як основна сфера застосування даної форми. Складна 
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двочастинна форма в інструментальній музиці.Види складної тричастинної форми: із середньою частиною типу 

тріо і типу епізоду. Жанрові ознаки, що відповідають цим видам. Характеристика частин форми. Вступ і кода у 

складній тричастинній формі. Повторення частин у складній тричастинній формі. Повторення виписане і 

позначене. Знаки для позначення повторень. Складна трьох-п'яти-частинна і подвійна тричастинна форми. Види 

репризи у складній тричастинній формі. Роль і місце складних форм у творчості композиторів різних епох. 

ФОРМА РОНДО 

Роз'яснення терміна «рондо»; його немузичне і специфічне значення. Принцип формоутворення. 

Типологія форми рондо в працях зарубіжних і вітчизняних музикознавців. Походження від двочастинної 

народної пісні, в якій мелодія заспіву зазнає змін, а мелодія приспіву – незмінна. 

Визначення форми, її схема, основні формотворчі ознаки. Назви частин. 

Історичні етапи розвитку форми. 

1. Рондо французьких клавесиністів. Особливості творчості клавесиністів: камерність і програмність. Просте 

рондо – основна форма їх п'єс. Головні ознаки цієї форми: відсутність значного тематичного та тонального 

контрасту між розділами, простота (не складніше періоду), принципова необмеженість кількості частин. 

2. Рондо віденських класиків – значний етап у розвитку форми. Посилення контрасту між частинами, 

збільшення їх масштабів, ускладнення форми. В цілому – тенденція до лаконічності, лапідарності, завершеності. 

У нормі – п`ятичастинне рондо з кодою. Характеристика частин, тональний план. 

3. Рондо в другій половині XIX - XX ст. 

Посилення самостійності частин форми. Можливість скорочення та пропуску розділів. 

Поняття «рондоподібність» і «рефрен». Форми з рефреном (приспівом). 

ВАРІАЦІЙНІ ФОРМИ 

Варіаційність як метод розвитку. Тема з варіаціями: визначення форми, її походження. Принципи 

варіювання: розробка мелодії, створення контрапункту до теми, гармонічне збагачення, ладо-тональні і метро-

ритмічні зміни тощо. 

Основні історичні типи. 

1.Варіаціі на незмінний бас (basso ostinato). Тип фактури, характерний для застосування цієї форми – 

змішаний, з поліфонічною основою. Стабільний елемент форми – одноголосна тема-формула. Її характеристика. 

Мобільні, змінювані елементи форми – фактура, гармонія, мелодія та ін. Принцип наскрізного розвитку у формі. 

Жанри чакони і пасакалії. 

2. Класичні (орнаментальні, строгі) варіації. Тип фактури – гомофонно-гармонічний. Тема, що лежить в 

основі цих варіацій, має форму періоду або одну з простих (частіше двочастинну). Вимоги до теми – простота 

фактури і тематична рельєфність, яскравість. Традиція створення варіацій такого типу на відомі (запозичені) 

теми. Стабільні та мобільні елементи форми. Число варіацій. Внутрішня логіка циклу.  

3. Варіації на незмінну мелодію. Стабільні та мобільні елементи форми. Залежність типу варіювання від 

характеру і походження теми. 

4. Вільні (довільна трансформація теми, ладо-тонального плану, гармонії; значні метро-ритмічні, темпові, 

регістрові зміни тощо) і характерні варіації. Романтичний варіаційний цикл. Характерні і жанрові варіації. 

Варіації змішаного типу. Введення поняття «монотематизм». 

5. Подвійні і багатотемні варіації. Варіації на кілька тем. Варіативність і імпровізаційність: спільне в 

народній музиці і джазі.  

СОНАТНА ФОРМА ТА ЇЇ ОСОБЛИВІСТЬ 

Становлення сонатної форми – важливий етап в історії музичного мистецтва. Музична і немузична 

підготовка сонатної форми. Історичні різновиди сонатної форми: старовинна сонатна форма, класична сонатна 

форма. Еволюція сонатної форми. Значення у професійній музиці. 

Виділення головних ознак форми (сутність тричастинності); структура та сутність кожної з частин форми: 

Експозиція як демонстрація, Розробка як процес розвитку і взаємодії, Реприза як результат. 

Різновиди сонатної форми: без розробки; з епізодом замість розробки; з неповною репризою; із 

дзеркальною репризою; в жанрі концерту для сольного інструмента з оркестром. 

Рондо-соната 

Визначення форми; її спільність і відмінності від сонатної форми і форми рондо. Специфіка застосування 

форми. Жанрові уподобання. 

Два види рондо-сонати: з розробкою і з центральним епізодом. Характеристика частин форми. Можливості 

зміни класичної схеми: скорочення і пропуск розділів, введення додаткових епізодів і зв'язок між основними 

частинами, вільний тональний план та ін. 
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ЦИКЛІЧНІ ФОРМИ 

Визначення циклічних форм, їх загальна характеристика. Основні види циклічної форми – сюїта і 

сонатно-симфонічний цикл. Принципи утворення циклічних форм: поєднання частин на основі єдиного 

творчого задуму, контрастність і самостійність частин. Прелюдія і фуга як цикл. 

Сюїта і її історичні різновиди: старовинна і нова.  Партита як циклічна форма. Обов'язкові і вставні танці 

старовинної сюїти. Особливості фактури обов'язкових танців. Старовинна двочастинна форма – один з 

історичних витоків сонатної форми. Нова сюїта. Можливість жанрового різноманіття частин. Обов'язковість 

програми. Проблема єдності сюїтного циклу. Сонатно-симфонічний цикл, його спорідненість з сюїтою і суттєві 

відмінності від останньої. Історичні перетворення сонатно-симфонічного циклу. Єдність його частин. Циклічні 

форми в інструментально-оркестровій музиці. На прикладі творчості видатних композиторів етапи становлення 

і розвитку циклічних форм інструментально-оркестрової музики.  

Теоретичні питання 

26. Розкрити поняття стиль та жанр в музиці 

27. Сутність монодичної поліфонічної акордової гомофонної фактури 

28. Розкрити основні компоненти історичного, музично-теоретичного виконавського, аналізу 

29. Засоби музичної виразності 

30. Сутність компонентів музичної фактури – мелодія 

31. Проста двочастинна форма та її види 

32. Проста тричастинна форма та її види 

33. Структура складної двочастинної форми 

34. Види складної тричастинної форми. Їх відмінність 

35. Сутність форми Рондо 

36.  Сутність Варіаційної форми 

37.  Основні типи варіаційної форми. Їх схожість, відмінність 

38.  Сутність Сонатної форми 

39.  Сутність Експозиції в Сонатній формі 
40.  Розробка в сонатній формі. Характеристика частини 

41.  Сутність Репризи в сонатній формі 
42.  Види реприз в простих формах 

43.  Старовинна двочастинна і старовинна сонатна форма 

44.  Куплетна форма; її будова і області застосування 

45.  Форма рондо-сонати та її різновиди 

46.  Циклічні форми. Старовинна сюїта 
47.  Циклічні форми. Нова сюїта 
48. Циклічні форми 

49. Старовинні форми 

50.  Сонатно-симфонічний цикл 

Рекомендовані інформаційні джерела 

7. Москаленко В. Лекції з музичної інтерпретації: навч. посіб. Київ, 2013. 135 с.  

8. Пістунова Т. В. Авторський музичний текст у проекції інтерпретаторських втілень (на 
прикладі творів українських композиторів). Музика в діалозі з сучасністю: освітні, 

мистецтвознавчі, культурологічні студії. Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції. Київ : КНУКіМ, 2021. С. 247 – 250. 

9. Сіненко О. О. Аналіз музичних творів: практикум. М-во освіти і науки України, М-во 

культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. 

112 с. 

10. Степурко, В. І. Аналіз музичних творів: навч. посіб. Київ : НАКККіМ, 2020. 140 с.  

11. Шип С. В. Музична форма від звуку до стилю: навч. посіб. Київ : Заповіт, 1998. 368 с. 

12. Юцевич Ю. Є. Музика: словник-довідник. Тернопіль : Навчальна книга – 

Богдан, 2003. 352 с.  
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OК Історія та теорія бандурного і кобзарського виконавства 

Компетентності, програмні результати навчання 

ЗК1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК14. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК17. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

спеціальні (фахові) (СК): 

СК3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва.  

СК4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між теорією та практикою музичного 

мистецтва.  

СК5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й сучасні досягнення у теорії, історії та 

методології музичного мистецтва.  

СК7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні знання у практичній 

діяльності.  

СК10. Здатність застосовувати базові знання провідних музично- теоретичних систем та концепцій.  

СК11. Здатність оперувати професійною термінологією.  

СК13. Здатність використовувати широкий спектр міждисцилінарних зв’язків.  

СК18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями у 

виконавстві, музикознавстві та музичній педагогіці. 

Компетентності передбачені ЗВО: 

СК19. Здатність здійснювати мистецько-просвітницьку діяльність засобами бандурного виконавства, зберігати 

та реконструювати кобзарську традицію. 

СК20. Здатність до навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових 

знань і навичок; гнучкість, адаптивність.  

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів 

навчання (програмні результати навчання) 

ПРН6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження наукової проблеми в галузі музичного 

мистецтва та написання роботи відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну позицію.  

ПРН12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.  

ПРН15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з музичного мистецтва.  

ПРНВ19. Вміти здійснювати мистецько-просвітницьку діяльність засобами бандурного виконавства, зберігати 

та реконструювати кобзарську традицію. 

КОБЗАРСТВО ЯК ВИЯВ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ, ҐЕНЕЗА ТА ЕВОЛЮЦІЯ КОБЗАРСЬКО-

БАНДУРНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ 

Кобзарство – як явище традиційного виконавства. Характерні й типові риси і закономірності 

виникнення. Специфіка становлення співтворчості зумовлена соціальними, запитами, духовними і естетичними 

потребами соціуму. Кобзарі – хранителі духовних цінностей, зразків музично-поетичного надбання; носії 

важливих символів самобутності народу; виконавці світських і релігійних жанрів. Відображення духовної 

музики в репертуарі кобзарів: акафести, псальми, канти. 

Кобзарське мистецтво в Україні: художньо-освітній прецедент та складова культурогенезу. 

Еволюція українського музичного інструментарію: кобза, бандура, торбан. Конструктивні особливості 

українських інструментів (кобза, торбан, бандура.) К. Квітка – представник української кобзарознавчої (М. 

Лисенко, Г. Хоткевич, Ф. Колеса) школи, дослідник інструментальної та кобзарсько-лірницької традиції 

українців. Етноінструментознавча концепція О.Фамінцина. Органологічна концепція М.Лисенка. Кобза і 

бандура в концепції Г. Хоткевича та його праця «Музичні інструменти українського народу».  

ДУМА ЯК ЕПІЧНИЙ ЖАНР УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Ґенеза терміну і жанру думи. Формування української думи. Дума як епічний переказ. Специфіка 

інтерпретації дум. Манера інтонування, принципи формотворення, роль інструментального супроводу. 

Структура думи: заспів, основна розповідь закінчення. Особливості тексту думи. Стиль та поетика дум. 
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Особливості рецитації регіональних кобзарських шкіл. Стилістика виконання дум. Жанровий поділ дум. 

Історична періодизація дум Мар’ян Лановик та Зоряна Лановик. Першопублікації дум. 

ОСТАП ВЕРЕСАЙ – СПАДКО МЕЦЬ КОБЗАРСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ. КОБЗАРОЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ОПАНАСА СЛАСТЬОНА 

Кобзар О.Вересай – носій давньої фольклорної традиції і видатний виконавець народного мистецтва. 

Значимість Вересая для української культури. Вплив О.Вересая на розвиток української фольклористики, 

етнографії, літератури, образотворчого мистецтва, музичного виконавства. Репертуар: думи; історичні, побутові, 

сатиричні, жартівливі пісні; канти і псальми.  

Творча спадщина О.Вересая. Два способи звуковидобування. Мелізматика у виконавській манері О.Вересая. 

Унікальна рецитація О.Вересая – спадкоємця давньої старосвітської традиції. Опанас Сластьон – творець 

унікальної за характером портретної галереї кобзарів. Виконавці на старосвітських інструментах як носії 

музичного епосу рідного народу. 

ГНАТ ХОТКЕВИЧ – ТЕОРЕТИК І ПРАКТИК БАНДУРНОГО ВИКОНАВСТВА. КОНЦЕРТНА ТА 

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГНАТА ХОТКЕВИЧА 

Г. Хоткевич (Г. Галайда) – основоположник академічного бандурного мистецтва; музикознавець чиї 

етноінструментознавчі концепції знаходять втілення у сучасній науці; бандурист-віртуоз, що тлумачить особу 

музиканта співставляючи психологічні, соціальні та демографічні аспекти виконавської діяльності. Виконання 

творів усної та писемної традицій. Г. Хоткевич заклав основи: системного підходу до вивчення музичних 

інструментів; професійного навчання бандуристів в умовах музичного ВНЗ. Композиторська діяльність Г. 

Хоткевича. Роль Г. Хоткевича у становленні харківської професійної школи виконавства. 

Тісна творча співпраця Хоткевича з народними традиційними виконавцями.  

Органологічні праці Хоткевича. Практичні досягнення діяльності Г. Хоткевича в галузі кобзарства. Г. Хоткевич 

– як виконавець нового типу, який об’єднував у собі риси і народного і академічного музикування. Перший 

концертний виступ Г. Хоткевича (1896 р. м. Полтава). Концертний репертуар Г. Хоткевича (перейнятий у 

харківських і полтавських незрячих співців-бандуристи – усна традиція). Академічний концертний репертуар. 

Концертна співпраця з М. Лисенком 1899 р., гастрольна діяльність. Еміграція у Австро-Угорську Галичину. 

Концертні турне (1905-1912рр.). Педагогічна діяльність Г. Хоткевича. Систематезовано вправи для набуття 

виконавської техніки. Критика методичних здобутків Хоткевича сучасниками. Педагогічні принципи Хоткевича 

ґрунтуються на народній виконавській практиці із залученням методу музичного експериментування. 

БАНДУРНЕ МИСТЕЦТВО УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ 

Бандурне мистецтво українського зарубіжжя. Бандурне мистецтво. Бандура у діаспорі як символ 

нерозривного духовного зв'язку з Україною.  

Василь Ємець – фундатор бандурних шкіл у Європі та Америці, бандурист-віртуоз, майстер-конструктор. Брати 

Олександр і Петро Гончаренки відомі бандуристи і майстри інструментів. Майстри відомої бандури «Полтавка» 

конструкція якої стала основою багатьох інструментів київсько-харківського типу майстрів зарубіжжя і 

України. Григорій Китастий– визначний бандурист сучасної доби, композитор, педагог, довголітній мистецький 

керівник і диригент капели бандуристів ім. Т. Г. Шевченка (м. Детройт, Канада). Виконавська манера Г. 

Китастого. Андрій Китастий – соліст-бандурист. За освітою хімік, інженер космічної техніки. Від 1979 р. стає 

член Капели бандуристів імені Т. Шевченка. Був першим бандуристом діаспори, який виступив на могилі Т. 

Шевченка в Каневі (1980). У репертуарі Андрія Китастого – українські народні пісні, думи, авторські твори. У 

2001 році А. Китастий записав компакт-диск «Кобзар», до якого увійшли традиційні кобзарські твори. Віктор 

Китастий – американський професор, вчений, дипломат, музикант, культуролог, відомий громадсько-

культурний діяч українського походження, активіст бандурного виконавства, постійно виступав з інструментом. 

Петро Китастий (нар. 1928 р. на Полтавщині) - бандурист, диригент. Григорій Назаренко – засновник Капели 

імені Леонтовича у Німеччині. Учасник капели бандуристів імені Т.Шевченка, організатор та керівник 

ансамблів бандуристів спілки української молоді у Детройті та дитячого ансамблю «Проліски». Композиторська 

творчість Юрія Олійника.  

ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ ЗІНОВІЯ  ТОКАЛКА 

Унікальність індивідуальності З. Штокалка: виконавство на бандурі; наукова діяльність; малярство; 

літературні студії; автор оригінальної бандурної методики; дослідник та репрезентант давніх архаїчних традицій 

українського епосу (билини, думи); фольклорист-етнограф; фаховий лікар-онколог. Спадкоємець глибинних 

засад кобзарського світогляду учителя Юхима Клевчуцького. Зіновій Штокалко – постать ренесансових 

масштабів: літератор-авангардист, лікар-онколог, бандурист, фольклорист, теоретик-методист. Стильові 

особливості інтерпретації З. Штокалком історичних дум. Концертна діяльність у складі тріо бандуристів (від 

1941р. м. Львів). Реконструкція дум у концертному репертуарі. Період активного вивчення музичних архівів, 
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записів, кобзарських рецитацій О. Вересая, М. Кравченка, Г. Гончаренка, П. Носача. Студіювання бандурного 

виконавства під впливом Костя Місевича, Семена Ластовича, Юрія Сінгалевича, Степана Малюци. Німецький 

період (1944-1952 рр). Американський період (1952-1968 рр). Аудіоколекція З. Штокалка як цінний артефакт 

української фонографічної спадщини ХХ століття. 

КАПЕЛА БАНДУРИСТІВ ІМЕНІ Т.Г. ЕВЧЕНКА м. ДЕТРОЙТ С А 

Витоки та роль в утверджені українського духу капели бандуристів імені Т.Г.Шевченка. Етапи 

професійного зростання колективу. Історична періодизація функціонування колективу. Репертуар капели 

(патріотичні твори, театралізація виступів). Концертні турне. Просвітницька діяльність. Аудіо-доробок капели. 

Об’єднавчий характер діяльності капели. Стимулювання розвитку бандурного мистецтва у еміграції на 

професійному рівні. Пропаганда і популяризація української бандури: виступи на радіо, телебаченні, 

тиражування аудіо записів. Новітні пошуки удосконалення інструмента майстрів П. та  О.Гончаренків, 

Ю.Приймак, М.Лісківський, А.Чорний, П.Степовий, М.Дяковський та ін. Високий фаховий рівень виконавців 

капели бандуристів, удосконалення виконавського рівню через оновлення репертуару.  

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БАНДУРНОГО ВИКОНАВСТВА 

Науково-методичні новації бандурного мистецтва ХХ-ХХІ століття. Науково-теоретичні дослідження 

бандурного мистецтва у працях Н.Брояко, Н.Морозевич, Л.Мандзюк, В.Дутчак, Н.Чернецької, М.Євгеньєвої.  

Сучасне бандурне мистецтво як предмет наукового вивчення. Прикметна ознака музичної культури ХХ століття 

– професіоналізація народно-інструментального виконавства. Модернізація бандури, її уніфікація. Праця О. 

Дубас-Ваврик «Становлення кобзарських шкіл в Україні ХVІІ – перша половина ХХ століть» К. Черемського 

«Шлях звичаю» (2002 р.), «Традиційне співоцтво» (2008 р.), 

Л. Мандзюк «Ансамблево-виконавська творчість бандуриста: мистецтвознавчий та психологічний аналіз», 

предмет наукових досліджень Н. Морозевич є сучасне бандурне мистецтво: ідейно-художні та музично-

виражальні засади.   

БАНДУРНЕ МИСТЕЦТВО ХХ СТОЛІТТЯ У ПЕРСОНАЛІЯХ 

М. Гвоздь і його творчий внесок у розвиток бандурного мистецтва в Україні: керівництво творчими 

колективами, створення п’яти підручників гри на бандурі для учнів ДМШ, репертуарні збірники для студентів 

музичних училищ, збірники вокально-інструментальних та інструментальних творів для капел бандуристів, 

численні обробки народних пісень, пісень літературного походження, інструментальні твори для бандури з 

фольклорною першоосновою.  

В.А.Кабачок – виконавець-бандурист, диригент. Організував та очолив першу в Україні показову капелу 

бандуристів. Тісна співпраця з Г. Хоткевичем. Вперше у бандурному мистецтві уніфікував спосіб гри 

виконавців капели. Представник харківської школи. Активна діяльність по удосконаленню бандури із 

перестроювачами та модератором у тісній співпраці з музичним майстром Г.Паліївцем. Створення нового 

виконавського жанру у бандурному мистецтві – жіноче тріо бандуристок. Створення концертного та 

педагогічного репертуару. 1930 рік – капела отримала новий статус «Зразкова капела бандуристів України», у 

березні 1935 року Київську та Полтавську капели об’єднано в одну «Перша зразкова капела бандуристів 

Наркомосу України». Діяльність Національної заслуженої капели бандуристів України імені Григорія 

Майбороди.  Бандурний ансамблевий рух в Україні. Бандурне виконавство у сучасних субкультурах України. 

Новаторство Р. Гриньківа: виконавство, композиторка, конструювання сучасної академічної бандури. Темброві 

характеристики бандурного звука.  

Виконавська культура кінця XX століття у трьох жанрових різновидах – вокально-інструментальному, 

ансамблевому та інструментальному. Репертуарна палітра сучасних концертних виконавців. Етапи та 

модифікаційні напрями реконструкції академічної бандури майстрами України та зарубіжжя. 

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА БАНДУРНОГО ЗВУКОВИДОБУВАННЯ 

Звук як акустичне явище. Звук на бандурі: висота, сила, тривалість і тембр. Послідовність розташування 

кожної струни на бандурі. Звуковисотні співвідношення струн на бандурі. Тривалість звука зумовлена 

тривалістю коливного руху пружного тіла.  

Максимальній тривалості бандурного звука сприяють: довжина струни — чим струна довша, тим вона надається 

до більшої деформації, тобто до збільшення амплітуди відхилення від основної точки із збільшенням в часі 

тривалості затухання; маса і пружність — чим струна довша, тим вона має більшу вагу і меншу силу 

натягнення; міра сили впливу ігрового апарату на струну — більшою силою впливу досягається більша 

амплітуда коливання струни. 

Сила звука — це інтенсивність коливань пружного тіла, яка залежить від амплітуди коливання. Величина 

амплітуди пропорційна силі звука, або гучності. 
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Пружність і маса — постійні параметри, які визначають динамічні властивості струни: більша маса (а 

значить і довжина) та менша сила натягнення дозволяють досягти більшого відхилення струни від положення 

рівноваги, тобто більшої амплітуди. 

Тембр являє собою відображення в свідомості людини складу звука. “Якщо звук — це те, що ми чуємо, то тембр 

— те, яким (в характеристичному, барвистому відношенні) ми його сприймаємо. Тембр бандурного звука — це 

спектральне наповнення коливаючої струни. Довші струни, маючи більшу масу і меншу пружність, при 

збудженні мають більшу кількість одночасно коливаючих частин струни, внаслідок чого — тембрально багатші, 

ніж коротші струни. Головне джерело різноманітних тембрів у межах однієї струни — місце та спосіб її 

збудження. 

У звуковидобуванні на бандурі вирішальне значення мають чотири, введені нами, основні фактори взаємодії 

ігрового апарату та струни: 

1. Спосіб контактування зі струною: — пучковий; нігтьовий; комбінований. 2. Сила тиску як міра вагового 

впливу на струну. 3. Характер звільнення струни. 4. Місце (точка) збудження струни. 

Специфіка бандурного звуковидобування. Традиційні способи звуковидобування у сучасному 

інструментальному виконавстві. Основні фактори взаємодії ігрового апарата та струни. Еволюція штучних 

плектрів. Технологія виконання щипка та удару. “Гра з відбоєм” – традиційний прийом гри. 

СЛУХОМОТОРНІ ДІЇ БАНДУРИСТА 

Психофізичні характеристики слухомоторних дій виконавця, як важлива передумови успішного 

розвитку майстерності бандуриста. Орієнтація — своєрідний комплекс слухо-моторних уявлень про 

запланованість і виконання музично-ігрових рухів. Аплікатурна орієнтація — це комплексне уявлення 

музиканта-виконавця ладово-гармонічних співвідношень видобуваних звуків, формальної структури побудови 

пальцьових рухів на струнах та їх скоординованість у процесі гри.  Вільній орієнтації сприяють наступні 

фактори: осмислення інтервалики і акордики; наближеність пальців до струн; вироблення орієнтовно-дотикових 

зв’язків; аплікатурно-слухова скоординованість в уявленні басів та приструнків. 

Вельми суттєвим моментом є тренування зосередженості уваги одночасово в різних площинах. 

Контактування рук виконавця зі струнами сприяє виявленню та деталізації специфічних сторін 

цілісності бандурної техніки. До основних способів, які відповідають специфіці звуковидобування на бандурі та 

завданням формування техніки бандуриста, належать: щипок та удар. Щипок – не тільки характерний прийом, 

але й основа ігрових рухів бандуриста. Для щипка властиві: пружна опора на струну, яка сприяє повноті 

звучання навіть в найкоротших тривалостях, що буває особливо необхідним в акордовій техніці; 

скоординованість частин руки в єдиному русі; опертість кінчиків пальців та природність концентрації м’язової 

енергії в найбільш потрібній точці — звідси економність застосовуваної сили щипка та доцільність руху. 

Удар – один із традиційних способів бандурного виконання, що був панівним у кобзарському 

виконавстві. При ударі, як і при щипкові, зберігається опертість подушечок пальців та форма арки кисті, але 

зібраність м’язових вузлів більш зконцентрована і звідси — більш економні і активні рухи. Майже випрямлений 

палець активно ковзає з пучки на ніготь, (беручи струну), защипує струну різким рухом в напрямку “до себе” 

(першим пальцем “від себе”), падаючи на сусідню струну пучкою або нігтем. Велика концентрація м’язо¬вих 

зусиль потребує миттєвого розслаблення. Зайва напруга може привести до затиску руки. 

«Вагова гра» як фактора досягнення певної сили звука, та безпосередній вплив на амплітуду 

коливання струни. Ефективність способу вагової гри на бандурі визначається не тільки досягненням сили звука, 

а й встановленням природності послідовного руху і стабільності контактування рук виконавця зі струнним 

звукорядом. 

Теоретичні питання 

1. Бандурні школи у діаспорі. 
2. Гнат Хоткевич – традиція і новаторство у кобзарському мистецтві. 

3. Динамічні властивості струни. Способи контактування зі струною. 
4. Духовний грунт кобзарства: думи, канти і псальми. 

5. Еволюція кобзарсько-бандурного інструментарію. Фундаментальні дослідження 

етногенези кобзи-бандури.  

6. Зіновій Штокалко: «Кобзарський підручник». Г. Китастий - погляд на кобзарське 

мистецтво. 

7. Капелянські та ансамблеві форми бандурного виконавства у діаспорі. 
8. Способи звуковидобування на бандурі.  



72 

 

9. Класифікація штрихів. Різновиди атаки. Культура звука.  
10. Концертна діяльність В. Ємця. 
11. Остап Вересай – спадкоємець кобзарської традиції.  

12. Психофізіологічні основи формування виконавської майстерності. 
13. Сергій Баштан – видатний музичний діяч України.  

14. Сучасні наукові підходи до проблеми формування виконавської майстерності. 
15. Торбан –«панська бандура». 
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Харків : Видавець О. Савчук, 2018. 509 с. 
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ОК Методика викладання фаху  

Компетентності, програмні результати навчання 

ЗК1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК7. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.   

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

ЗК12. Здатність працювати автономно.  

ЗК14. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

спеціальні (фахові) (СК) 

СК4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між теорією та практикою музичного 

мистецтва.  

СК5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й сучасні досягнення у теорії, історії та 

методології музичного мистецтва.  

СК7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні знання у практичній 

діяльності.  

СК10. Здатність застосовувати базові знання провідних музично- теоретичних систем та концепцій.  

СК11. Здатність оперувати професійною термінологією.  

СК12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її в процесі 

практичної діяльності.  

СК13. Здатність використовувати широкий спектр міждисцилінарних зв’язків.  

СК17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології музикознавчої, виконавської, 

диригентської (для здобуття додаткової кваліфікації), педагогічної діяльності.  
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СК18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями у 

виконавстві, музикознавстві та музичній педагогіці. 

Компетентності передбачені ЗВО: 

СК19. Здатність здійснювати мистецько-просвітницьку діяльність засобами бандурного виконавства, зберігати 

та реконструювати кобзарську традицію.  

СК20. Здатність до навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових 

знань і навичок; гнучкість, адаптивність. 

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів 

навчання (програмні результати навчання) 

ПРН3. Демонструвати різні методики удосконалення виконавської діяльності.  

ПРН4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, жанру, 

особливостей драматургії, форми та художнього змісту.  

ПРН5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, створювати його художню інтерпретацію.  

ПРН8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі створення виконавських, 

музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.  

ПРН12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.  

ПРН13. Вміти здійснювати педагогічну діяльність.  

ПРН14. Використовувати на професійному рівні методи та прийоми викладання гри на бандурі.  

ПРНВ18. Вміти виступати публічно, презентувати ідеї, спостерігати, слухати, взаємодіяти, бути гнучким, 

адаптивним, здатним до самоосвіти, самоорганізації, самовдосконалення, самореалізації.  

ПРНВ19. Вміти здійснювати мистецько-просвітницьку діяльність засобами бандурного виконавства, 

зберігати та реконструювати кобзарську традицію.  

 КОЛИ ГРИ НА БАНДУРІ: ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО 

Кобзарство як соціальний інститут і унікальний різновид народного мистецтва в традиційній 

національній культурі. Професіоналізація кобзарського мистецтва: кобзарські школи, цехи, об’єднання. 

Комунікативна функція кобзарства.  

Створення оригінального репертуару шляхом введення форм сонати, сюїти, концерту, фантазії для 

бандури. Транскрипції та аранжування для бандури – залучення до світової музичної традиції. Капели та 

ансамблі бандуристів. 

Основна проблематика шкіл гри на бандурі: дидактична послідовність викладання навчального 

репертуару, формування музично-ігрових навичок шляхом поступового ускладнення технічних завдань, 

прийоми гри, штрихова система. Виховання ритмічної чутливості. Вокально-інструментальна специфіка. Г. 

Хоткевич. “Підручник гри на бандурі”, “Харківська” школа гри. М. Опришко. “Школа гри на бандурі”, В. 

Кабачок, Є. Юцевич. “Школа гри на бандурі”, С. Баштан, А. Омельченко. “Школа гри на бандурі”, Я. 

Пухальський “Методика викладання гри на бандурі”. 

ПСИХОФІЗИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЗАГАЛЬНА 

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЛУХОМОТОРНИХ ДІЙ БАНДУРИСТА 

Психофізичні аспекти: відчуття, сприйняття, уява, емоції, мислення, пам’ять, увага, воля. Відчуття – 

психофізіологічний процес пізнання навколишнього світу, на основі якого формується сприйняття. Основні 

види сприйняття, суттєві у музичній діяльності: музично-слухове, зорове, тактильне, рухове. Уява як чинник 

формування музично-виконавського образу. Контрольований перебіг емоцій; позитивні і негативні емоції. 

Художньо-образне мислення. Види пам’яті: слухова, зорова, моторна. Концентрація і розподіл уваги. Розвиток 

цілеспрямованої волі учня. Психомоторна скоординованість. 

Слухомоторні дії виконавця, спрямовані на оволодіння влучністю, доцільністю, скоординованістю 

музично-ігрових рухів, що сприяють успішному розвитку виконавської майстерності. Комплекс 

психофізіологічних понять: орієнтація, контактування зі струнами, технічна домінанта, вага руки, координація. 

Чинники вільної орієнтації: осмислення розташування інтервалів і акордів на струнному ряді; 

наближення пальців до струн; вироблення орієнтовно-дотикових зв’язків; амплікатурно-слухова 

скоординованість в уявленні басів та основного струнного ряду. Техніка вимовляння музичних звуків. 

Контактування способом щипка і способом удару. 

Домінантна спрямованість психофізіологічного комплексу виконавця. Технічна домінанта як результат 

доцільно організованого музично-ігрового процесу. Вагова гра як фактор забезпечення дотиково-рухових 

відчуттів і м’язових реакцій: опертість “подушечок” пальців на струни; відчуття подолання опору струни; 

економність енергії і амплітуди рухів м’язової пульсації, готовність пальця до наступного звукотворчого руху; 

безперервність послідовного зв’язку звука в пасажах. Техніка як координаційно-руховий комплекс: координація 

частин руки; координація характеру рухів; координація зусиль; психомоторна координація. 
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СПЕЦИФІКА ЗВУКОВИДОБУВАННЯ НА БАНДУРІ. СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ ІГРОВОГО АПАРАТА. 

ОСНОВНІ ФОРМИ ІГРОВИХ РУХІВ РУК 

Основні властивості бандурного звука: висота, сила, тривалість і тембр. Інтонування бандурного звука 

засобами динаміки. Вільні і вимушені коливання пружного тіла. Пружність і маса – постійні параметри 

динамічних властивостей струни. Тембр бандурного звука – спектральне наповнення струни, що коливається. 

Головне джерело різноманітних тембрів у межах однієї струни – місце та спосіб її збудження. 

Основні фактори взаємодії ігрового апарата та струни: спосіб контактування зі струною; сила тиску як 

міра вагового впливу на струну; характер звільнення струни; місце збудження струни. “Занурення в струну” – 

процес формування амплітуди коливного руху струни. “Дно струни” – можлива межа деформації струни дією 

сили тиску на неї. 

“М’яка” атака звука на бандурі – повільне звільнення струни з відносно повільним встановленням 

коливань. “Тверда” атака – швидке звільнення струни та стрімке, “пікоподібне” встановлення коливань. 

Анатомічна структура, функції і можливості найефективнішого застосування ігрового апарата. М’язовий 

тонус; функціонування апарата у режимі “актив-пасив”. Способи посадки з інструментом. Проблеми 

постановки: м’язова свобода, розподілення ваги руки, опора на струни, форма кисті, специфіка постановки 

пальців правої і лівої рук. Чинник новизни у роботі з початківцями. Рухові властивості ігрового апарата: 

швидкість, спритність, сила і витривалість. Лабільність апарата – запорука спритності рухів. 

Оволодіння різноманітними формами рухів рук – засіб втілення в реальному звучанні художнього 

задуму. Систематизація ігрових прийомів: стрибок, вагова гра, перлинна техніка, леджієро, кантиленна гра, 

пальцьове стакато, ритмізоване глісандо. 

Прийом стрибка як спосіб пересування рук на струнному ряді, що забезпечує: зручність контактування 

пальців зі струнами, технічну домінантність, відчуття безперервного слухомоторного зв’язку відокремлених 

інтервалів і акордів. Вагова гра у пасажній техніці. 

АРТИКУЛЯЦІЙНО –  ТРИХОВІ ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ ТА НА БАНДУРІ 

Художньо–інтерпретаторські засоби музичної виразності: спрямовуючий рух, акцентування, штрихова 

техніка. 

Рух мікроодиниць – спрямовуючий – як невід’ємна складова частина метроритму цілісної структури, 

відображення в малому масштабі метро-ритмічного пульсу виконуваного твору. 

Зв’язок між ритмічністю і артикуляцією на бандурі. Різновиди акцентування: динамічне, фактурне, 

гармонічне, темброве, агогічне. Штрихові можливості сучасної бандури. Система штрихів.  

Специфічні способи сонорно-колористичної виразності: флажолет; глісандо та його різновиди, кластер.  

Різноманітне поєднання основних факторів взаємодії ігрового апарату зі струнним звукорядом формує 

основні способи звуковидобування — щипок, удар, синтетичний спосіб, — та їх різновиди. Динаміка як 

з’єднуюча ланка виконавської техніки і відтворення музично-художнього образу. Недискретний характер шкали 

інтенсивності звука (дослідження М.Гарбузова). Динаміка в навчальному процесі як критерій стійкості набутих 

рухових навичок. Динаміка гучності і культура звука. 

УРОК – ОСНОВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. РОЗВИТОК ТЕХНІЧНИХ 

НАВИЧОК 

Психоемоційний контакт педагога і учня. Аналіз індивідуальних особливостей учня, оцінка рівня 

обдарованості, перспективи розвитку. Індивідуальний робочий план. Основні різновиди методів роботи з учнем: 

перевірка домашнього завдання, робота над музичним твором із застосуванням комплексу засобів виразності, 

необхідних для втілення жанрово-стильових особливостей; робота над етюдами та інструктивним матеріалом; 

читання нот з листа, гра на слух, транспонування, імпровізація. 

Розвиток творчого мислення учня. Зв’язок технічних труднощів художнього репертуару з інструктивним 

матеріалом. 

Методика роботи над вокально-інструментальним твором. Виконання педагогом навчального репертуару 

на уроці як форма роботи з учнем. 

Співвідношення художніх і технічних завдань. Слуховий контроль звукового результату. Розвиток 

фізичної витривалості апарата: взаємозв’язок з динамікою гучності і темпом. Робота над технікою за схемою: 

уява звукової мети – звукотворчий рух – аналіз звукового результату. Слух як регулятор моторики. Техніка як 

система сформованих навичок. Втомлюваність рук і економія м’язової енергії. 

РОЗВИТОК ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ УЧНЯ І ЙОГО ТЕХНІЧНИХ НАВИЧОК 

На розвиток творчого мислення учнів впливає безліч чинників, а саме такі, як зміст уроку, майстерність 

вчителя, методи і прийоми навчання, уміла організація уроку, правильний вибір виробу і т.д.  

Як і інші виконавські школи загалом, бандурна школа формувалася на протязі тривалого періоду. 

Значним підґрунтям у забезпеченні навчального процесу є опубліковані монографії та школи. 
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В наш час залишилися ще рецидиви застарілої традиції – формування техніки шляхом механічного 

тренування. На відміну від чистої моторики, техніку, спрямовану на виконання технічних завдань, ми називаємо 

художньою. 

Технічна майстерність перш за все повинна слугувати художнім цілям. 

До недавнього часу пошуки свободи апарату не могли базуватися на наукових даних, а ґрунтувалися 

лише на емпіричній основі. 

Розвиток технічних навичок бандуриста на практиці невід’ємний від цілісної системи навчання, але, 

враховуючи наше завдання, ми виокремимо не тільки і цілому роботу над технікою, але й найбільш проблемні її 

моменти. 

РОБОТА НАД МУЗИЧНИМ ТВОРОМ ЯК ЦІЛІСНИЙ ПРОЦЕС 

Робота над твором як цілісний процес: знайомство з твором і його аналіз; подолання художніх і технічних 

труднощів; реалізація виконавського задуму. Створення програмності твору для початківця. Особливості роботи 

з початківцями. 

Ознайомлення з текстом: попереднє слухо-зорове, з виявленням технічних труднощів, метричної та 

інтонаційної будови, вертикальних сполучень. 

Розбір та детальна праця над твором. Процес засвоєння музичного твору. Відпрацювання окремих 

виконавських прийомів. Основні завдання при роботі над музичним твором: гра з виправленнями, гра із 

невеликою затримкою руху у складних місцях, гра без зупинок із запам’ятовуванням усіх неточностей. Методи 

варіантного вивчення: форми роботи над уривками та багаторазове програвання; чергування різноманітних 

темпів; темпове та штрихове опрацювання. 

Подоланню технічних труднощів сприяють: досконале знання позиційно-тактильних, амплікатурних і 

орієнтаційних особливостей бандури; безперервність випереджуючого слухо-моторного уявлення під час гри. 

Особливості роботи над вокально-інструментальним твором. Співогра – домінанта художнього 

репертуару бандуриста. 

Єдність емоційного і раціонального факторів у виконавському процесі.  

Методика підготовки цілісного виконання твору. 

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ НАД ПОЛІФОНІЧНИМ ТВОРОМ 

Мета роботи над поліфонією – розвиток поліфонічного мислення, володіння поліфонічною фактурою. 

Види поліфонічного письма: підголосковий, контрастний, імітаційний. 

Робота над мелодичними лініями. Фразування у поліфонії. Поєднання лінеарного принципу з 

вертикальним. Динамічні та артикуляційні особливості початкового етапу роботи над поліфонією. Специфіка 

ритмічної організації. 

Проблеми темпу. Нюансова витриманість.  

Особливості роботи над мелізмами. Аплікатурні принципи: попередня постановка пальців на струни, 

позиції. 

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ НАД ІНСТРУКТИВНИМ МАТЕРІАЛОМ 

Робота учня над інструктивним матеріалом як засіб оволодіння різноманітними типами бандурної 

фактури і технічної підготовки. 

Вправи як носій комплексу технічних завдань. 

Застосування інтерференції прийомів (перенесення навичок), що характеризується такими показниками: 

оволодіння одним прийомом сприяє формуванню наступних, сума прийомів позитивно впливає на оволодіння 

кожним зокрема, варіантний підхід до оволодіння конкретним технічним прийомом, еквівалентний методу 

тривалого набуття навички на різних однотипних видах техніки. 

Музично-естетичні завдання в етюдах: якість звука, культура звуковедення і тембру, виховання відчуття 

енергії руху, пульсація темпо-ритму. Трансформація способів гри у швидкому темпі. 

Основа віртуозності – майстерне оволодіння гамами, арпеджіо, акордами. Амплікатурні комплекси. Гами 

і етюди у самостійній роботі учня. 

Основні елементи виховання творчої особистості учня: інтерес до гри на інструменті, творча 

інтерпретація, емоційне начало, систематичність занять. 

Формування творчої самостійності учня і розвиток його музичних здібностей: слуху, пам’яті, ритму, 

моторності. Поступовість, планомірність розвитку духовних засад особистості учня. 

Теоретичні питання 

1. Агогіка у поліфонічних творах. 

2. Аплікатурні комплекси. 

3. Основні способи контактування зі струною. Атаки звуку на бандурі. 

4. Вагова гра у пасажній техніці. 

5. Варіантний підхід до володіння технікою. 
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6. Виховання координаційно-рухового комплексу бандуриста. 

7. Виявлення технічних труднощів. 

8. Динаміка гучності як фактор формування виконавської майстерності бандуриста. 

9. Домінантний стан психіки. 

10. Етапи вивчення художнього твору у класі бандури. 
11. Загальні принципи роботи над інструктивним матеріалом. 
12. Зв’язок між ритмічністю і артикуляцією на бандурі. Звукотворча воля. 
13. Інтонування бандурного звука. 
14. Кінестезія у виконавському процесі. 
15. Контакт педагога і учня. 
16. Концентрована і розподілююча увага. 
17. Методика розвитку творчого мислення учня у класі бандури. 

18. Основні передумови формування творчої самостійності учня. 
19. Основні Школи гри на бандурі. 

20. Особливості роботи над поліфонічним твором у класі бандури. 

21. Планування уроку у класі бандури. 
22. Розвиток технічних навичок учня-бандуриста. 

23. Сонорно-колористична палітра бандури. 

24. Способи посадки з інструментом. 

25. Штрихові можливості сучасної бандури. 
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ОПП МУЗИЧНИЙ ФОЛЬКЛОР 

 

ОК Аналіз народномузичних творів 

Компетентності, програмні результати навчання 
ЗК1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

ЗК12. Здатність працювати автономно.  

ЗК14. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

СК3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва (зокрема етнічної музичної 

культури). 

СК4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між теорією та практикою музичного 

мистецтва.  

СК5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й сучасні досягнення у теорії, історії та 

методології музичного мистецтва (у тому числі в галузі етномузикології). 

СК7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні знання у практичній 

діяльності.  

СК9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу.  

СК11. Здатність оперувати професійною термінологією.  

СК12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню і теоретичну інформацію та застосовувати її в 

процесі практичної діяльності.  

СК13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків.  

СК15. Здатність здійснювати редакторську / менеджерську/ лекторську/ аранжувальну / звукорежисерську 

діяльність в сфері музичного мистецтва.  

СК17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології музикознавчої, виконавської, 

композиторської, диригентської, педагогічної діяльності.  

СК18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями у 

виконавстві, музикознавстві та музичній педагогіці. 

СКВ20. Здатність до використання знань закономірностей регіональних і локальних виконавських музичних 

традицій і стилів, методів і форм роботи з різними складами творчих колективів (фольклорних ансамблів). 

СКВ21. Здатність до використання сучасних методів етномузикологічного дослідження та навиків аналітичної 

роботи з документальними фольклорно-етнографічними матеріалами в подальшій професійній діяльності. 

ПРН1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну майстерність володіння інструментом 

(голосом) на належному фаховому рівні під час виконавської (диригентської) діяльності.  

ПРН2. Володіти методами та навичками оркестрової та ансамблевої гри (ансамблевого / хорового співу), 

репетиційної роботи та концертних виступів.  

ПРН3. Демонструвати різні методики удосконалення виконавської діяльності.  

ПРН4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, жанру, особливостей 

драматургії, форми та художнього змісту.  

ПРН5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, створювати його художню інтерпретацію.  

ПРН6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження наукової проблеми в галузі музичного 

мистецтва та написання роботи відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну позицію.  

ПРН8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі створення виконавських, 

музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.  

ПРН9. Демонструвати володіння теоретичними та практичними основами інструментування, аранжування 

музики та композиції, вміння здійснювати переклад музичних творів для різних колективів (оркестру, 

ансамблю, хору).  

ПРН10. Володіти базовими знаннями, практичними навичками організаційної та творчої роботи з ансамблевим 

колективом.  

ПРН11. Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / менеджерській / лекторській / 

звукорежисерській практичній діяльності.  
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ПРН12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.  

ПРН13. Вміти здійснювати педагогічну діяльність.  

ПРН15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з етнічної музики та в цілому 

музичного мистецтва.  

ПРН16. Виявляти розуміння фінансово-адміністративних принципів організації мистецьких заходів, закладів 

культури та музичної освіти.  

ПРН17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних стилів різних епох. 

ПРНВ18. Володіти методами збереження і актуалізації нематеріальної культурної спадщини українського 

народу. 

МЕТА І ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ НАРОДНОЇ МУЗИКИ. СПІВВІДНО ЕННЯ ТЕКСТУ І МУЗИКИ У 

НАРОДНОВОКАЛЬНИХ ТВОРАХ 

Основні складові аналізу народної музики. Методологія й методики етномузикологічного аналізу. Аналіз 

народно-музичних творів як етап підготовки збірника народно-вокальних або народно-інструментальних творів. 

Співвідношення поетичного тексту і музики в народній пісні. Автономність поетичного та музичного 

компонентів у народнопісенній творчості. Поняття політекстових наспівів, обговорення музичних прикладів. 

Аналіз поетичного тексту пісні: ключові слова, сюжетні мотиви, рефрени. 

Полімелодичні та мономелодичні пісенні традиції. Розгляд конкретних випадків музичного оформлення 

календарних жанрових циклів в різних локальних фольклорних традиціях.  

МЕТОДИКА РИТМОСИЛАБІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ НАРОДНОВОКАЛЬНОЇ МУЗИКИ 
Ритмічний устрій пісні як найстійкіша система, на якій базується усна вокальна традиція. Ритмосилабічне 

моделювання як аналітичний метод етномузикознавчої науки. Українські вчені-етномузикологи, які 

обґрунтували аналітичний підхід ритмічного моделювання і розвивають цей напрямок сьогодні.  

Основні аналітичні «операції» при моделюванні ритмічної моделі пісні. Складні випадки з моделюванням 

вірша. Поняття варіанту та інваріанту. Типові формули необрядової пісенності. Складоритміка ліричних, 

протяжних пiсень. Модифікації обрядових формул у необрядових піснях. 

Поняття ритмічного типу. Вияв жанрової ґенези пісні шляхом силаборитмічного моделювання. Сучасні 

мелогеографічні дослідження на основі картографування найпоширеніших пісенних типів. Розгляд макрокарт 

календарних та весільних мелотипів. 

СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ НАРОДНОВОКАЛЬНИХ МЕЛОДІЙ: СПЕЦИФІКА ПОЗНАЧЕННЯ 

РИТМІЧНОГО, СЕМАНТИЧНОГО, МЕЛОТЕМАТИЧНОГО РІВНІВ 

Поетапний аналіз невід’ємних компонентів народної пісні: текст і музика. Моделюван-ня 

ритмосилабічної форми пісні. Співвідношення віршової і музичної форми пісні. Визначення складочислової 

форми вірша, визначення ступеня розспіваності тексту. Загальна характеристика композиційного устрою 

народномузичних (пісенних) творів: строфічні та астрофічні форми.  

Будова наспіву за текстом (семантика), ритмом та мелікою (звуковисотність) як автономними системами. 

Користування різними алфавітами для позначення оригінальної форми кожного структурного компонента. 

Особливості звуковисотного устрою: ладозвукоряд, фактура. 

ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНОГО УСТРОЮ ОДНОЕЛЕМЕНТНИХ МЕЛОДІЙ. ПОНЯТТЯ 

ПІСЕННОГО ПРИМІТИВУ 

Повторюваність в музиці як найдавніший етап формотворення. Наукові теорії щодо архаїчності 

мелодій, заснованих на тиражуванні однієї ритмомелодичної формули. Поняття пісенного примітиву в сучасній 

етномузикології. Жанри, де трапляються мелодії найпростішої будови. «Девальвація» деяких наспівів-

примітивів у дорослому середовищі, перехід в дитячий репертуар. 

Силабічна (ритмосилабічна) група як найменша композиційна одиниця. Одноелементна композиція, 

принцип серіації. Серіація з класифікацією. Специіка позначень ритмічного, мелодичного та семантичного 

рівнів одноелементної композиції. 

СТРОФІЧНІ КОМПОЗИЦІЇ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА. РІЗНОВИДИ РЕФРЕНІВ 

Зв’язок музичної форми з ритмосилабічним устроєм пісні. Композиційні умови формування мелорядка. 

Комбінаторний принцип формотворення в українській народній музиці. Строфічні форми і їх різновиди: 

загальна характеристика. Внутрішньострофові й міжстрофові приспіви, структури з обрамлюючим рефреном. 

Однорядкові композиції: дводільні та тридільні конструкції. Відмінність однорядкових композицій від 

одноелементних: формотворчі умови утворення мелорядка. Дводільні однорядкові композиції з мелікою αβ. 

Тридільні однорядкові композиції з рефреном та без рефрену. Розгляд однорядкових композицій на прикладах 

різних пісенних жанрів (колядки, весільні).  

Дворядкові та трирядкові строфічні форми як найпоширеніші в українському пісенному фольклорі 

(обрядовому та позаобрядовому). Строфи з ізоритмічними та гетероритмічними рядками. Різниця між дво- і 

тридільними композиціями та одноцільними рядками. Дворядкові строфічні композиції з рефреном та без 

рефрену. Дворядкові композиції з асиметричним рефреном. Трирядкові форми семантичного устрою ААБ з 

мелічним контрастом першого та двох наступних рядків. Інші типи трирядкових композицій.  
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Принципи формалізації композиційного устрою (літерні та цифрові позначення), силаборитмічні коди. 

Жанрова й структурна характеристика кожного типу композиції. 

СПЕЦИФІЧНІ СТРОФІЧНІ КОМПОЗИЦІЇ: РАМКОВІ ФОРМИ, ФОРМИ З КАТЕНОМ ТА ЗАЧИНОМ, 

ТРАФАРЕТКОВІ КОМПОЗИЦІЇ, ПАРА ПЕРІОДИЧНОСТЕЙ 

Найпоширеніші строфічні форми. Оригінальні композиційні вирішення строфічних форм: 

- Рамкові композиції (структури з обрамленим рефреном на прикладі колядок, купальських). 

- Форми з катеном. Прийом конкатенації в ліричних та весільних піснях. 

- Форми із зачином. Ритуальні зачини у весільних піснях. 

- Пісні що мають «трафаретковий» устрій поетичного тексту (на прикладі колядок, веснянок, весільних, 

ліричних). 

- Поняття періодичності в музиці. Пара періодичностей (на прикладі веснянок). 

ВЕЛИКА КІЛЬЦЕВА ФОРМА. ПОЛІБЛОКОВІ КОМПОЗИЦІЇ 
Поняття «великої кільцевої форми», введеної Б. Луканюком. Тричастинний устрій класичної великої 

кільцевої форми: зачин, хід і кінцівка, їх структурні особливості. Неповні варіанти великої кільцевої форми (з 

випадінням якогось із розділів). Аналіз великої кільцевої форми на прикладі весняних танків та ігор, пародійних 

колядок «У печі пироги сиділи».  

Поняття весільної тиради, та їх відмінність від строфічних весільних пісень (за функцією в обряді, за 

композиційною будовою). Найпоширеніші весільні ритмотипи тирадного устрою. Географія тирадних 

композицій. Весільні тиради Т6 та Т7 класичного (5-рядкового) та трансформованого устрою: зі вставками, 

різноманітними повторами, обривами. 

Кумулятивні пісні в українській пісенній традиції, паралелі з будовою кумулятивних казок. Особливості 

великої кільцевої форми в кумулятивних піснях: нарощення «ходу» з кожним новим куплетом. 

Композиційні особливості дум: уступи-тиради та інструментальні переграші. 

Поліблокові композиції, в яких поєднано різні ритмічні (ритмокомпозиційні) типи (на прикладі весняних 

закличок, дитячих щедрівок). Поняття контамінації в пісенному фольклорі. 

СИСТЕМИ ВІР УВАННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПІСЕННОМУ ФОЛЬКЛОРІ 
Аналіз будови поетичного тексту пісні – перший етап структурного аналізу народного вокального твору. 

Три основні види віршування. 

Речитативний вірш і його ознаки. Жанри: думи, голосіння.  

Тонічний вірш, його ознаки. Типові жанри пісень із тонічними віршами.  

Силабічний (цезурований) вірш як основний для українського пісенного фольклору. Ознаки: стабільна 

кількість складів у рядках, поділ рядка на силабічні групи, незмінне місцерозташування віршових цезур. 

Ізосилабічна та гетеросилабічна будова рядків у строфі.  

Силабо-тонічний вірш. Пісенні жанри з силабо-тонічним віршем в українському фольклорі.  

Історичний розвиток видів віршування. 

РИТМІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАРОДНОВОКАЛЬНОЇ МУЗИКИ УКРАЇНЦІВ 
Силаборитмічний устрій народновокальної музики. Узгодженність музичного ритму з будовою вірша. 

Поетичні стопи та їх ритмічні відповідники. Відмінність акцентно-динамічного та мірного ритмів. Різновиди 

ритмічної організації в українському пісенному фольклорі: двомірна та тримірна організація ритму. 

Тримірний ритмічний устрій. Ямбо-хореїчні ритмофігури. Найпоширеніші трійкові ритмоформули на 

прикладі календарних та весільних наспівів.  

Двомірний ритмічний устрій. Найпоширеніші ритмоформули-дольники на прикладі календарних та 

весільних наспівів. Алгоритм дольності: три стадії дроблення. Орнаментальне дроблення. Довільне дроблення. 

Дроблення другого покоління. Географічне поширення різних типів дроблення.  

Силаборитмічне варіювання (дроблення) в ритмоформулах трійкового і двійкового устроїв. 

Ритмоструктурна спільність календарних пісень з весільними. Рубатний ритм та жанри, пов’язані з рубатним 

ритмом. 

ЗВУКОВИСОТНИЙ УСТРІЙ НАРОДНОМУЗИЧНОГО ТВОРУ.  

ВИДИ НАРОДНОГО БАГАТОГОЛОССЯ 
Звуковисотний устрій – важливий компонент аналізу народного музичного твору. Необхідність 

обмеження вжитку термінів «шкільної» теорії музики. Термінологія ладового аналізу: амбітус, звукоряд, лад, 

ладова опора. Поняття основного діапазону та додаткових звуків, субтони. Система позначення щаблів 

звукоряду (за системою Є. Гіппіуса).  

Ладові системи. Одноопорні та поліопорні ладові структури. Змінність опор. Вузькоамбітусні та 

широкоамбітусні лади, їх географія. Звукорядно-інтервальна систематика ладів. Центровані та нецентровані 

лади. Діатоніка та ангемітоніка, комбіновані системи. Види інтерференції ладозвукорядних структур. Школи і 

підходи до вивчення звуковисотного устрою народної музики східних слов’ян. Методика звуковисотного 

моделювання народної музики. 
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Типи народного багатоголосся як об’єкт аналізу. Фактура як вертикальна компонента ладу, показних 

регіонального стилю, жанру, історичної епохи. Функційно одноголосні типи фактури з функційною 

однорідністю голосів в ансамблі. Функційно двоголосні типи фактури з двома «партіями» різної функції. 

Різнорегістрове багатоголосся. Народна термінологія щодо різних видів фактури. Географічна локалізація та 

жанрова обумовленість різних видiв фактури. 

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ НАРОДНОМУЗИЧНОГО ТВОРУ 
Комплексний підхід до аналізу народного музичного твору. Народно-музичний зразок як жанрово-

стильова цілісність. Інваріант та виконавська версія. Автономність структурних елементів пісні. Поліжанрові 

втілення ритмічних форм.  

Визначення жанру пісні, часу її виникнення (епоха), регіонального стилю за музичними (структурними) 

ознаками та виконавською манерою. 

Аналіз найрізноманітніших мелодій з метою підготовки до екзаменаційного оцінювання. 

Теоретичні питання 

1. Мета і завдання аналізу народної музики. Музична стилістика й виконавські особливості 

як показник жанрової, стадіальної, регіональної специфіки. 

2. Критерії аналізу народновокального твору. 

3. Текст: засоби поетики.  

4. Типи рефренів в обрядових піснях. 

5. Визначення жанру пісні за поетичним текстом. 

6. Визначення жанру пісні за особливостями музичної стилістики. 

7. Структурний аналіз. Його мета й складові. 

8. Система формалізації будови мелодії за семантикою, ритмом, мелікою. 

9. Принципи моделювання ритму пісні. Принципи моделювання силабічної форми пісні. 

10. Тримірний ритмічний устрій в українських ранньотрадиційних наспівах. 

11. Двомірний ритмічний устрій в українських ранньотрадиційних наспівах. 

12. Основні вимоги до тактування народновокальних творів. 

13. Одноелементна форма. Однорядкові двоелементні композиції. Однорядкові триелементні 

композиції. 

14. Строфічні дворядкові композиції. Строфічні трирядкові композиції. 

15. Ритмічні типи календарних зимових пісень (найпоширеніші форми). 

16. Види багатоголосої фактури: загальна характеристика. Гетерофонія та її різновиди. 

Бурдонна фактура. 

17. Різнорегістрове триголосся та її різновиди. Поліфонічно-підголосковий спів, його 

різновиди. Гомофонно-гармонічна фактура. Ознаки кантової фактури. 

18. Структурний аналіз. Його мета й складові. 

19. Системи віршування: загальна характеристика. 

20. Тонічне віршування, його принципи. 

21. Силаботонічне віршування, його різновиди, ступінь розповсюдження в фольклорній 

музично-поетичній творчості. 

22. Силабічне віршування, його принципи. 

23. Типи ритмічної організації у пісенному фольклорі українців. 

24. Алгоритм дольності. 

25. Складні різновиди строфічних пісень: пара періодичностей, обрамлення. 

26. Складні різновиди строфічних пісень: зачини і катени. Тирадні композиції. 

27. Кумулятивні пісні та особливості їх композиційного устрою. 

28. Форма народної пісні: загальна характеристика принципів формотворення. Позначення 

структурних елементів. Нестрофічні типи композиції. 

29. Лад і звукоряд, їх визначення. Концепції ладової будови. Загальна систематика ладових 

структур. Ознаки ладової опорності. Різновиди ладових опор. 

30. Комплексний аналіз народного музичного твору. Визначення жанру за його результатами. 
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ОК Історія виконавської фольклорної традиції 

Компетентності, програмні результати навчання 
ЗК1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК7. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

ЗК12. Здатність працювати автономно.  

ЗК14. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК17. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

СК3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва (зокрема етнічної музичної 

культури). 

СК4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між теорією та практикою музичного 

мистецтва.  

СК5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й сучасні досягнення у теорії, історії та 

методології музичного мистецтва (у тому числі в галузі етномузикології). 

СК7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні знання у практичній 

діяльності.  

СК9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу.  

СК10. Здатність застосовувати базові знання провідних етномузично- теоретичних систем та концепцій.  

СК11. Здатність оперувати професійною термінологією.  

СК12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню і теоретичну інформацію та застосовувати її в 

процесі практичної діяльності.  

СК13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків.  

СК14. Здатність демонструвати базові навички ділових комунікацій.  
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СК16. Здатність використовувати засоби масової інформації для просвітництва та популяризації досягнень 

етномузичної культури.  

СК17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології музикознавчої, виконавської, 

композиторської, диригентської, педагогічної діяльності.  

СК18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями у 

виконавстві, музикознавстві та музичній педагогіці. 

СКВ19. Здатність до реконструкції, відтворення та презентації зразків музичного фольклору різних жанрів і 

стилів в етнографічно достовірній формі зі збереженням тембрових і діалектних особливостей. 

СКВ21. Здатність до використання сучасних методів етномузикологічного дослідження та навиків аналітичної 

роботи з документальними фольклорно-етнографічними матеріалами в подальшій професійній діяльності. 

СКВ22. Здатність планувати та створювати музично-педагогічний та музично-просвітницький концепт у сфері 

викладання дисциплін фольклорно-етнографічного циклу та в галузі збереження і актуалізації нематеріальної 

культурної спадщини українського народу. 

ПРН4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, жанру, особливостей 

драматургії, форми та художнього змісту.  

ПРН6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження наукової проблеми в галузі 

музичногомистецтва та написання роботи відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну 

позицію.  

ПРН7. Володіти методами опрацювання етномузикознавчої літератури, узагальнення та аналізу музичного 

матеріалу, принципами формування наукової теми та розуміння подальших перспектив розвитку даної 

проблематики в різних дослідницьких жанрах.  

ПРН11. Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / менеджерській / лекторській / 

звукорежисерській практичній діяльності.  

ПРН12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.  

ПРН13. Вміти здійснювати педагогічну діяльність.  

ПРН15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з етнічної музики та в цілому 

музичного мистецтва.  

ПРН17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних стилів різних епох. 

ПРНВ18. Володіти методами збереження і актуалізації нематеріальної культурної спадщини українського 

народу. 

ЕТНОКУЛЬТУРНІ ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОПІСЕННОЇ ТРАДИЦІЇ. ВИНИКНЕННЯ І 

РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО БАГАТОГОЛОССЯ 

Історія розвитку первісного музичного мистецтва. Епоха та причини появи мистецтва. Дві фази розвитку 

людства: фаза біосоціальної еволюції й фаза соціальної еволюції. Особливості первісного мистецтва: 

утилітарний характер, біфункціональність, синкретичність, жанро-родо-видова аморфність. Розвиток музичного 

мистецтва паралельно з розвитком мислення і мови. Міфологія і художня творчість. Фетишизм. Тотемізм. 

Анімізм. Образний підтекст у мові та звукоінтонаціях. Спільні і відмінні риси первісного мистецтва і 

фольклору. Основи теорії фольклору: мова і музика; логічні основи музики фольклору: серіація, класифікація, 

бінарні структури. Український музичний фольклор в контексті традиційної культури. Проблеми класифікації 

фольклору. Рід, жанр, тематична група. Східні слов’яни та їхнє мистецтво. Обрядова основа українського співу. 

Старовинні українські календарні пісні, їх розвиток. Родинно-побутові народні пісні, їх розвиток. Епічні жанри 

в українській народній творчості. Побутові пісенні жанри. 

ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО ТА ВОКАЛЬНО-АНСАМБЛЕВОГО 

ЖАНРУ В УКРАЇНІ 

Музична культура України в період розвитку феодально-кріпосницьких відносин (ХІУ – середина ХУІІІ 

ст.). Історичні умови. Народнопісенна творчість, розвиток її основних жанрів. Українська професійна музика до 

середини ХУІІІ ст. Розвиток музичної грамотності. Музика в братських школах. Церковна музика, її реформа. 

Розвиток партесного співу на Україні. Партесний концерт. Основні давньоруські церковні розспіви. Вплив 

світських тенденцій в церковних хорах. М. Дилецький та його «Граматика музикальна». Пісенні жанри в 

міському побуті. Канти. Розвиток сольної пісні з інструментальним супроводом у міському побуті. Музичні 

цехи. Зародження українського музичного театру. Народний музичний ляльковий театр «Вертеп». Шкільний 

театр. Розвиток музичної освіти в Україні в XVII – в першій половині XVIIIст. Київська академія. Глухівська 

музична школа. Інтенсифікація народних інтонацій в псалмах і гімнах. Історичні та соціальні передумови 

виникнення багатоголосного хорового співу на Україні. 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ (ХVІІІ-ХІХ ст.) 

Послідовники школи М. Дилецького: С. Пекалицький, М. Березовський, Д. Бортнянський. Нові риси в 

українській народнопісенній творчості другої половини ХУІІІ – середини ХІХ ст. Пісенні збірники кінця ХУІІІ – 

середини ХІХ ст. Пісенна творчість Г. Сковороди. Пісня – романс у першій половині ХІХ ст. Виникнення 

хорового концерту. Хоровий концерт кінця ХУІІІ – початку ХІХ ст. Дальший розвиток театру в кінці ХУІІІ та в 
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першій половині ХІХ ст. «Наталка Полтавка» І. Котляревського. Музика в поміщицьких маєтках. Музична 

освіта у другій половині ХУІІІ та першій половині ХІХ ст. Розвиток хорового мистецтва і популяризація 

народної пісні в хоровому виконавстві в 2-ій половині ХІХ ст. Перший світський хор в Україні при Київському 

університеті ім. Святого Володимира (1848 р.), його діяльність.  

СТАНОВЛЕННЯ ПІСЕННО-ВИКОНАВСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЧНІЙ 

КУЛЬТУРІ. УКРАЇНСЬКА ВОКАЛЬНО-ХОРОВА КУЛЬТУРА У ВЗА МОЗВ'ЯЗКУ ЗІ СПІВОЧОЮ 

ТРАДИЦІ Ю 

Розвиток українського пісенного багатоголосся. Розвиток хорового жанру на початку ХХ століття 

(діяльність М. Лисенка, О. Кошиця, К. Стеценка, М. Леонтовича, П. Демуцького, Г. Давидовського). 

Виникнення жанру народних хорів. Охматівський народний хор під керівництвом П. Демуцького. Перша 

програма Українського національного хору (1919). Подорож Української національної капели під орудою О. 

Кошиця до Західної Європи та її результати. Ансамбль пісні «Жінхоранс». В. Верховинець. Жанрові 

особливості та художньо-стильова багатоманітність професійного народного хорового та фольклорно-

ансамблевого й сольного виконавства. Поняття «народний хор», «фольклорний ансамбль», «фольклорно-

репродуктивний спів». Основні ознаки і функції різних форм народного пісенного виконавства. Специфічні 

риси народного хору й фольклорного ансамблю. Стильові особливості народного хорового виконавства. Типи та 

види вокальних народних колективів. Народні хори, ансамблі пісні і танцю, фольклорні колективи - їх вокально-

хорова організація. Народні хори: традиційні, аматорські, професійні, експерементальні (ансамблі народної 

пісні, дитячі народні хори). Суспільно-політичні передумови виникнення народних хорів як жанру аматорського 

мистецтва в 50-80-х рр. ХХ ст. Український державний народний хор (1943, Харків, керівник Г. Верьовка), його 

вплив на розвиток аматорського хорового мистецтва України. Новаторська діяльність Г. Верьовки як фундатора 

професійного народного хорового виконавства.  

СПІВОЧІ СТИЛІ. АВТЕНТИЧНИЙ ГУРТОВИЙ СПІВ. САМОДІЯЛЬНА (АМАТОРСЬКА) 

ТВОРЧІСТЬ 

Поняття «народна манера» співу. Народна манера співу в Україні, її специфіка. Технологія 

звукоутворення в народній манері співу і параметри її визначення. Зв’язок народного співу з хореографією, 

інструментальною музикою. Поняття співочого стилю (стилю співочого виконавства). Територіальні, 

індивідуальні та соціальні співочі традиції (стилі). Регіональні особливості народно-музичної культури. 

Жанрова різноманітність народної творчості. Характеристика регіональних пісенних стилів. Регіональні 

особливості «народної манери співу» Поліського регіону (Західного, Східного, Ценрального), Середньої 

Наддніпрянщини, Слобожанщини, Закарпаття та ін. Композиційна будова творів різних областей, їх ладові, 

фактурні, метро-ритмічні та виконавські особливості. Жанрово-обрядові пісні вузькооб’ємного ладу, багатство 

орнаментації, особлива форма, використання принципу варіювання наспівів. Імпровізація. 

Одиночний (сольний) стиль. Кобзарство та лірництво як відособлена гілка загальнонародної співочої 

традиції. Пісенно-романсовий стиль та епіцентри його розквіту в Україні (Київщина, Черкащина, 

Кіровоградщина, Полтавщина, Херсонщина, Дніпропетровщина за сучасним адміністративним поділенням). 

Селянський одиночний спів та його чітке поділення на жіночі й чоловічі побутові пісні. Культурна спадщина 

двох найзначніших народних співаків – Явдохи Зуїхи та Максима Микитенка.  

Автентичний гуртовий спів. Склад співочих гуртів. Основні форми багатоголосся і функції співаків. 

Зональність співочих традицій. Засоби виразності гуртового виконавства. Регіональні співочі стилі в Україні: 

карпатський регіон (гуцульський, підгірський, закарпатський стилі), галицький, карпатсько-бескідський 

(лемківський), поліський (волинский, житомирсько-київський і чернігівський підтипи), волинський, степовий, 

наддністрянський, подільський (східно- і західноподільський). Самодіяльна та амоторська творчість. 

Найвідоміші українські вокальні самодіяльні й аматорські колективи. Л. Ященко і хор «Гомін». 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНА МУЗИКА УКРАЇНИ 

Інструментальна музика України. Індивідуальні інструменти. Ансамблеві інструменти. «Троїста музика» 

як найпоширеніша форма ансамблевої гри. Інструментальна музика «до танцю». Нетанцювальна 

інструментальна музика. Найвідоміші українські інструментальні самодіяльні, аматорські та професійні 

колективи. В. Попадюк - старший. В. Попічук. Кобзарсько-бандурне мистецтво. Остап Вересай. Гнат Хоткевич. 

ФОЛЬКЛОРНІ ЖАНРИ В РЕПЕРТУАРІ ПРОФЕСІЙНИХ НАРОДНИХ КОЛЕКТИВІВ УКРАЇНИ Й 

КРАЇН СНД ХХ – початку ХХІ ст. 

Органічний зв’язок сучасного народного хору з традиціями народнопісенної творчості: специфічне 

поєднання різних видів мистецтва у народно-хоровому виконавстві. Специфіка народного музичного 

виконавства на сучасному етапі розвитку (побутування). Народний хор як носій регіональної співочої традиції: 

історія, характеристика репертуару, видатні постаті. Державний Академічний Український народний хор ім. Г. 

Верьовки, Ансамбль пісні і танцю «Льонок», Волинський народний хор, Черкаський народний хор, 

Закарпатський народний хор, Гуцульський ансамбль пісні і танцю та ін. Новаторські форми народного хорового 

мистецтва.  
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ВИДАТНІ ПОСТАТІ АВТЕНТИЧНОГО Й ПРОФЕСІЙНОГО ВОКАЛЬНОГО НАРОДНОГО 

МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ Й КРАЇН СНД ХХ – початку ХХІ ст. 

Художньо-естетичні критерії визначення явищ вокальної культури. Особливості народної вокальної 

культури. Критерії визначення рівня вокальної культури. Народно-виконавська манера як художньо-стильова 

ознака українського народного хорового виконавства. Автентичний виконавці - Уляна Кот, Ганна Куришко, 

Данія (Домініка) Чекун (Рівненщина), Антоніна Матвієнко (Житомирщина) та ін.; професійні українські 

виконавці – Ніна Матвієнко, Раїса Кириченко (Україна) та ін. Видатні представники української академічної й 

народної вокальної і вокально-хорової школи (С. Крушельницька, О. Петрусенко, М. Гнатюк. Б. Гмиря та ін.). 

Сучасні вокалісти – народники України й країн СНД (проблема фольклору й фольклоризму в сучасному 

професійному народному вокальному виконавстві). 

ФОЛЬКЛОРНО-РЕПРОДУКТИВНИЙ ГУРТОВИЙ СПІВ.  

МОЛОДІЖНИЙ ФОЛЬКЛОРНИЙ РУХ В УКРАЇНІ ТА ДЕРЖАВАХ СНД 

Фольклорний ансамбль як носій автентичної музичної регіональної традиції. Різновиди фольклорних 

ансамблів відповідно до середовища побутування, віку учасників, цілей та творчого завдання колективу, манери 

співу тощо. Манери співу, манери співу народного хору та фольклорно-репродуктивного співу. Визначення 

істинності народної манери співу. Регіональні манери співу. Якість звукоутворення, стилістична спрямованість 

звучання. Відповідність репертуару. Виявлення характеру, духу, народності звучання творів у виконанні 

колективу. Якість строю, ансамблю. Питання інтерпретації. Мовний принцип звукоутворення в фольклорному 

ансамблі. Питання збереження регіональної говірки (діалекту) у співочий манері фольклорного ансамблю. 

Значення репертуару фольклорного ансамблю як носія регіональної співочої традиції для художньо-естетичного 

виховання і успішної роботи колективу. Вимоги до репертуару. Концепція побудови репертуарної політики. 

Особливості діяльності керівника фольклорного колективу.  

Молодіжний фольклорний рух в Україні та на пострадянському просторі. Ансамбль п/к Євгена Єфремова 

при Київській музичній академії ім. П.І. Чайковського та його роль в розвитку молодіжного фольклорного руху 

в Україні. Найвідоміші сучасні фольклорні молодіжні колективи пострадянського простору. Характеристика 

репертуару та творчої діяльності. Сучасні професійні фольклористичні гурти України. Характеристика 

репертуару та творчої діяльності. Сучасні професійні фольклористичні гурти країн СНД. Характеристика 

репертуару та творчої діяльності. Етно-фольк у творчості сучасних - рок( поп) гуртів (порівняльний аналіз). 

Фольклорно-етнографічні, фольклорно-експеріментальні й стилізаторські колективи: питання фольклору й 

фольклоризму в творчій діяльності фольклорного ансамблю. 

ВІДРОДЖЕННЯ ТА ОНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ В ХУДОЖНІЙ КУЛЬТУРІ 

УКРАЇНИ: МУЗИЧНИЙ ФОЛЬКЛОР В КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОМУ ПРОСТОРІ початку ХХІ ст. 

Фольклор і сучасність. Відродження та оновлення національних традицій у музичній культурі Україні. 

Фольклорний шар - площина зіставлення вчено-артистичного мистецтва, фольклору, аматорства. Аматорство - 

явище «третьої культури» (термін С.Й. Грици). Проблеми репрезентації фольклору в сучасних сценічних умовах 

та на святі народної музики. Фольклор в сучасному функціонуванні. Фольклор у мережі засобів масової 

комунікації. Суперечності в пропаганді фольклору. Форми виявлення сучасного фольклоризму. 

Теоретичні питання 

1. Фольклор і сучасність. Відродження та оновлення національних традицій у музичній 
культурі Україні. 

2. Джерела української музичної культури. Обрядова основа українського вокально-

ансамблевого та хорового співу. 

3. Народнопісенна творчість, розвиток її основних жанрів. Календарно-обрядові пісні та їх 

розвиток. Епічні жанри в українській народній творчості. Лірично-побутові пісенні жанри. 

4. Розвиток християнської музичної культури. Формування і розвиток церковно - співочого 
мистецтва в Київській Русі. Партесний спів. Основні давньоруські церковні розспіви.  

5. Багатоголосний спів та його основні ознаки.  
6. Українська професійна музика до середини ХVIIIст. Розвиток музичної грамоти. Значення 

братських шкіл. Музика в братських школах. Київська академія. Глухівська музична 

школа.  

7. М.П.Дилецький та його «Граматика музикальна» 

8. Пісенні жанри в міському побуті. Канти. Розвиток сольної пісні з інструментальним 
супроводом у міському побуті. Музичні цехи. 

9. Зародження українського музичного театру. Народний музичний ляльковий театр 

«Вертеп».  
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10. Автентичний гуртовий спів. Автентичні українські вокальні колективи. 

Характеристика репертуару та творчої діяльності («Берегиня», с. Козацьке, Чернігівщина; 

«Древо», с. Крячківка, Полтавщина; «Бовсунівські бабусі», с. Бовсуни, Житомирщина; та 

ін.) 

11. Інструментальна музика України. Автентичні інструментальні ансамблі України. 

Концертно-професійні інструментальні ансамблі. Характеристика репертуару та творчої 

діяльності. 

12. Професійний народний хоровий спів: Хорові колективи України. Характеристика 

репертуару та творчої діяльності. 

13. Видатні постаті вокального мистецтва України ХХ ст.: С. Крушельницька, О. 

Петрусенко. 

14. Видатні постаті вокального народного мистецтва України ХХ ст.: Н. Матвієнко, Р. 

Кириченко. 

15. Видатні постаті вокального мистецтва України ХХ ст.: М. Гнатюк, Б. Гмиря. 

16. Сучасні професійні фольклористичні гурти України. Характеристика репертуару та 

творчої діяльності. «Древо». «Божичі». «Кралиця». «Володар». «Сільська музика». 

«Гілка». «Муравський шлях». «Гуртоправці». «Джерело». «Майстерня ЧГС». «Хорея 

Козацька». 

17. Самодіяльна аматорська творчість. Найвідоміші аматорські народнопісенні колективи 

України: етнографічний хор «Гомін», ансамбль пісні і танцю «Дарничанка». 

18. Етно-фольк у творчості сучасних - рок( поп) гуртів (порівняльний аналіз). 

19. Порфирій Демуцький та Охматівський селянський хор. 

20. Григорій Гурійович Верьовка – композитор, фольклорист, засновник народного хору. 

Українській народний хор ім. Г. Верьовки: історія, видатні постаті, характеристика 

репертуару. 

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Бенч-Шокало О.Г. Український хоровий спів: Актуалізація звичаєвої традиції. Київ, 2002. 

2. Грица С.Й. Час і простір у фольклорі, його стратифікація у зв’язку з етнографічним 
регіонуванням України. Фольклор і сучасність. Українська художня культура: навч. 

посібник / за ред. І.Ф. Ляшенка. Київ, 1996. С. 148 – 169; 300 – 313. 

3. Іваницький А.І. Український музичний фольклор. Вінниця. 2004.  
4. Курочкін. О. Святково-обрядова культура : вибр. пр. Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. 298 

с. 

5. Мацієвський І. Жанрові угруповання української традиційної інструментальної музики. 

Львів, 2000. 

6. Українська фольклористика: словник-довідник / уклад. і загальна ред. М. Чорнопиского. 

Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. 448 с. 

7. Хоткевич Г. Музичні інструменти українського народу. Харків, 2002.  

8. Ященко Л. Українське народне багатоголосся. Київ, 1982. 

 

ОК Методика викладання фольклорно-етнографічних дисциплін 

Компетентності, програмні результати навчання 
ЗК1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК7. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
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ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

ЗК12. Здатність працювати автономно.  

ЗК14. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

СК3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва (зокрема етнічної музичної 

культури). 

СК4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між теорією та практикою музичного 

мистецтва.  

СК5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й сучасні досягнення у теорії, історії та 

методології музичного мистецтва (у тому числі в галузі етномузикології). 

СК7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні знання у практичній 

діяльності.  

СК10. Здатність застосовувати базові знання провідних етномузично- теоретичних систем та концепцій.  

СК11. Здатність оперувати професійною термінологією.  

СК12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню і теоретичну інформацію та застосовувати її в 

процесі практичної діяльності.  

СК13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків.  

СК17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології музикознавчої, виконавської, 

композиторської, диригентської, педагогічної діяльності.  

СК18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями у 

виконавстві, музикознавстві та музичній педагогіці. 

СКВ19. Здатність до реконструкції, відтворення та презентації зразків музичного фольклору різних жанрів і 

стилів в етнографічно достовірній формі зі збереженням тембрових і діалектних особливостей. 

СКВ20. Здатність до використання знань закономірностей регіональних і локальних виконавських музичних 

традицій і стилів, методів і форм роботи з різними складами творчих колективів (фольклорних ансамблів). 

СКВ21. Здатність до використання сучасних методів етномузикологічного дослідження та навиків аналітичної 

роботи з документальними фольклорно-етнографічними матеріалами в подальшій професійній діяльності. 

СКВ22. Здатність планувати та створювати музично-педагогічний та музично-просвітницький концепт у сфері 

викладання дисциплін фольклорно-етнографічного циклу та в галузі збереження і актуалізації нематеріальної 

культурної спадщини українського народу. 

ПРН1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну майстерність володіння інструментом 

(голосом) на належному фаховому рівні під час виконавської (диригентської) діяльності.  

ПРН2. Володіти методами та навичками оркестрової та ансамблевоїгри (ансамблевого / хорового співу), 

репетиційної роботи та концертних виступів.  

ПРН3. Демонструвати різні методики удосконалення виконавської діяльності.  

ПРН4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, жанру, особливостей 

драматургії, форми та художнього змісту.  

ПРН5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, створювати його художню інтерпретацію.  

ПРН6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження наукової проблеми в галузі 

музичногомистецтва та написання роботи відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну 

позицію.  

ПРН7. Володіти методами опрацювання етномузикознавчої літератури, узагальнення та аналізу музичного 

матеріалу, принципами формування наукової теми та розуміння подальших перспектив розвитку даної 

проблематики в різних дослідницьких жанрах.  

ПРН8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі створення виконавських, 

музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.  

ПРН9. Демонструвати володіння теоретичними та практичними основами інструментування, аранжування 

музики та композиції, вміння здійснювати переклад музичних творів для різних колективів (оркестру, 

ансамблю, хору).  

ПРН10. Володіти базовими знаннями, практичними навичками організаційної та творчої роботи з ансамблевим 

колективом.  

ПРН12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.  

ПРН13. Вміти здійснювати педагогічну діяльність.  

ПРН14. Використовувати на професійному рівні методи та прийоми викладання гри на інструменті / вокалу 

/диригування / теорії, історії музики / композиції.  

ПРН15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з етнічної музики та в цілому 

музичного мистецтва.  
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ПРН16. Виявляти розуміння фінансово-адміністративних принципів організації мистецьких заходів, закладів 

культури та музичної освіти.  

ПРН17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних стилів різних епох. 

ПРНВ18. Володіти методами збереження і актуалізації нематеріальної культурної спадщини українського 

народу. 

ПРНВ19. Володіти методами, способами і навичками фольклорного виконавства (сольного, ансамблевого) зі 

збереженням регіональних і локальних особливостей народно-музичних традицій. 

 «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ…» ЯК СИСТЕМА НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

Методика як наука, предметом якої є складний педагогічний феномен, що інтегрує навчання, розвиток, 

виховання і освіту загалом. Методика викладання як наука, що досліджує закономірності функціонування 

методичної системи, склад компонентів, їхні взаємозв’язки. Головні компоненти методики викладання фаху. 

Основні мета і завдання курсу у навчально-виховному процесі, що забезпечує умови для розвитку 

духовних сил здобувача, розширення його музично – виконавського досвіду в ході особистісного становлення. 

Завдання курсу методики викладання фаху. Основні терміни: метод, методика, методологія, принципи навчання, 

методи навчання і т. ін. 

МУЗИЧНО-ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ФАХУ 

Характеристика системи дидактичних принципів у методиці. Безпосередній зв'язок музично-

дидактичних принципів з методикою викладання фаху. Особливості провідних дидактичних принципів 

навчання: принцип єдності навчання освіти та виховання; принцип науковості; принцип доступності; принцип 

систематичності навчання; принцип усвідомленості та активності учня; принцип наочності; принцип 

ґрунтовності засвоєння навчального матеріалу; принцип зв’язку навчання з життям. 

Методи музичної фольклористики та їх наближення до наукового апарату лінгвістики й етнографії. 

Підпорядкованість мистецтвознавчих (музикознавчих) методів музичної фольклористики етнологічним 

завданням. Завдання етномузикології: збирання, запис народної музики, виявлення її типів, систематизація та 

простеження їх географії. 

СТРУКТУРА МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА 

Професійна діяльність викладача як поєднання педагогічної, виконавської, дослідницької, методичної 

діяльності, які специфічно проявляються у низці компонентів, будь-якій музичній професії, але 

конкретизованих у вигляді синтезу загально-професійних та спеціальних музичних здібностей, знань та вмінь. 

Загальні закономірності психологічної теорії діяльності викладача взагалі і художньо-виховної зокрема.  

Індивідуальні плани у навчально-виховному процесі ДМШ, ДМУ, ВНЗ. Принцип складання 

індивідуальних планів, структура (характеристика, репертуар, методичні завдання, форми контролю, завдання 

на найближчий період). Принципи добору репертуару: принцип доступності, принцип контрасту. 

МЕТОДИ І ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА  

ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 

Організація занять як реалізація багатогранного плану виховання та навчання. Основна послідовність 

проведення занять: планування виховання і навчання – процес роботи над музичним твором – методика 

проведення занять.  

Методи і форми організації занять у ЗВО. Цілеспрямоване формування музично-виконавської культури 

особистості здобувача, як домінуючий чинник підготовки фахівців. Процес створення теоретичної моделі 

інтерпретаційного задуму музичного твору. Здійснення музично-теоретичного та виконавського аналізів твору, 

опанування технології виконання, робота над художнім образом. 

Індивідуальна і колективно-групова форми методики формування музично-виконавської культури 

здобувачів: особливості, специфіка та переваги. Індивідуальне заняття. Зміст, методи проведення, форми 

організації Перевірка самостійної підготовки учня (початок заняття). Типологія музичних занять з акцентуацією 

уваги на проблемному типі навчання, одиницею змісту якого є «образна проблема».  

РОЗВИТОК МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ. МУЗИЧНА ПАМ'ЯТЬ ТА ЇЇ 

ЗНАЧЕННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МУЗИЧНОГО ТВОРУ 

Здібності як індивідуально-психічні особливості особистості. Розвиток здібностей в процесі активної 

діяльності, яка залучає потенційні психологічні резерви особистості, реалізовані в конкретних умовах. Поняття 

музичні здібності, або музично-художні (музичний слух, ритм, музична пам'ять): їх зміст, значення, розвиток.  

Пам'ять як психологічна властивість особистості. Види пам’яті: слухообразна, емоційна, 

конструктивно-логічна та рухомоторна. Музична пам'ять, її формування та розвиток. Умови для формування 

музичної пам’яті створюють музично-виконавські дії учня: спрямованість виконавської діяльності, активність 

сприйняття, мисленнєве програвання музичних творів. Раціоналізоване запам’ятовування музики, підвищення 

продуктивність запам’ятовування. 

Музичне мислення як різновид художньо-образного мислення. Музичне мислення – моделювання 

системи відношень стосовно реальної дійсності, що реалізується в інтонуванні. Музичне мислення музиканта – 

осягнення інтонаційного розвитку узагальненням: думкою, художнім образом, ідеєю, концепцією. Формування 
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музичного мислення, як інтелектуальної здатності самостійно здобувати знання. Витоки музичного мислення: 

відчуття інтонації, здатність чуттєво сприймати виражальний зміст музичної інтонації, осмислювати логіку 

організації звукового матеріалу, оперувати ним, аналізувати й систематизувати, встановлювати взаємозв’язки.  

Розвиток виконавського мислення. Формування музично-виконавських вмінь засобами читання нот з 

листа, транспонування, підбирання по слуху, імпровізації (вокальної, інструментальної). 

МЕТОДОЛОГІЇ,  КОЛИ, НАПРЯМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАХІДНОЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ 

Поняття «школи» в етномузикології як обговорення еволюції уявлень про предмет – народну культуру. 

Особливості західних етномузикологічних шкіл: суттєві відмінності в методах і меті досліджень через різні 

підходи до збирання матеріалів (до польової роботи). Спрямування зусиль західної етнологічної науки на 

вивчення неєвропейських культур, відсталих племен та народів; російської та української – на усній словесності 

власних народів. Етномузикологія – етнографія – історія культури як метанаука. Фольклор як мистецтво або 

усна словесність, фольклор в культурно-побутовому контексті в західних етнологічних школах. 

Школи та напрями в етнології. Еволюціонізм: концепція універсальності культурно-історичного 

процесу, метод ретроспективних зіставлень. Едуард Тейлор та його теорія анімізму. Адольф Бастіон та його 

одна з основоположних ідей еволюціонізму – про єдність людської психіки. Джеймс-Джордж Фрезер, «Золота 

гілка» (1890). Карл Штумпф – основоположник берлінської школи порівняльного музикознавства. Роберт Лах – 

представник австрійського порівняльного музикознавства. Курт Закс – німецький музикознавець – 

еволюціоніст. Еріх Горнбостель – німецький етномузиколог, основоположник музичної етнографії в західній 

Європі. Вплив еволюційної школи на К. Квітку. П. Сокальський як найвизначніший послідовник еволюціонізму 

у вітчизняній музичній фольклористиці. Школа історичної етнології – головна теза: культуру слід вивчати з 

урахуванням міграцій, асиміляцій, війн, релігійних поглядів, тобто в історичному контексті. Франц Боас - 

засновник американської школи. Бела Барток – угорський композитор і фольклорист. Послідовник напряму 

історичної етнології – Климент Квітка та його стаття «Про історичне значення календарних пісень». 

Функціоналізм – відмова від історичної проблематики, в центрі уваги – сучасний стан етнічних культур. 

Броніслав Малиновський, А. Редкліф-Браун. Вплив функціоналістів на наукову діяльність К. Квітки. 

Структуралізм (структурна антропологія) – найновіша із шкіл. К. Леві-Строс та його праця «Структурна 

антропологія» (1958). Синхронічні та діахронічні дослідження. Рівень індивідуального мовлення (виконання) та 

рівень норми. Рівень структури. Системний підхід. Теоретичні основи структурно-системного підходу до 

аналізу народної пісні в праці В. Гошовського «У истоков народной музыки славян», параграф «Вопросы теории 

и методологии». Засвоєння методологічних здобутків чотирьох основних напрямків західної етнології та 

структурної лінгвістики українською музичною фольклористикою. 

МЕТОДИКА ПОЛЬОВОЇ РОБОТИ (ФОЛЬКЛОРНО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ) 

Потреби і специфіка документування народної музики. Мета запису фольклору. Форми польової роботи 

за типом і за складом. Описи та коментарі. Польовий щоденник. Теоретична та практична підготовка до 

фольклорної експедиції: чітке визначення мети і завдань експедиції; розроблення детального плану її 

проведення; попереднє ознайомлення з регіоном, куди запланована експедиція (з його історичними, 

етнографічними, діалектними особливостями; зі специфікою побутування фольклорної традиції, її жанровою 

системою, виконавською манерою на основі матеріалів попередніх експедицій чи інших друкованих і архівних 

фольклорних зібрань, історико-літературних джерел); складання детального цільового питальника відповідно до 

мети і завдань експедиції; вивчення типових форм документації фольклористичної експедиції; засвоєння вимог 

до архівного опрацювання фольклорно-етнографічних матеріалів; освоєння аудіо/відеоапаратури. 

Технічні засоби та матеріали учасника експедиції. Індивідуальне приготування учасника 

фольклористичної експедиції. Передвиїзний збір для перевірки комплектності експедиційної групи. Методика 

польової роботи: початок роботи експедиції, пошук респондентів, організація збирацького сеансу; узгодження 

експедиційної праці збирацьких груп. Умови польової роботи. Етика збирача. Обставини запису. Опитування 

співаків. Запитальник. Збирацький сеанс: аудіо- відеозапис збирацького сеансу, паралельна писемна фіксація 

збирацького сеансу у «польовому зошиті», інші форми фіксації збирацького сеансу.  

Оформлення фонограми. Форми збирацької документації (паспорт фольклорного твору, паспорт 

виконавця, листок збирача). Упорядкування матеріалів експедиції. Упорядкування електронних файлів 

фольклорно-етнографічних матеріалів. Транскрибування словесних та музичних текстів зібраних фольклорно-

етнографічних матеріалів. Архівування зібраних фольклорно-етнографічних матеріалів: систематизація, 

виповнення паспортної та супровідної документації транскрибованих текстових фольклорно-етнографічних 

матеріалів; систематизація і виповнення паспортної документації зібраних фольклорно-етнографічних фото- й 

відеоматеріалів. 

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФОЛЬКЛОРУ В ОСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ  

І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ 

Проблеми сучасної середньої освіти у світлі концепції національної школи. Переорієнтація змісту 

навчання відповідно до вимог часу. Збільшення питомої ваги творчої діяльності у процесі навчання. Учень як 

суб’єкт навчального процесу.  Завдання курсу методики на сучасному етапі. Організація навчального процесу. 
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Методи і форми навчання. Урок як основна форма навчання. Типи уроків та їх структура. Аналіз методів та 

форм навчання з погляду доцільності їх виконання на уроках з музичного та словесного фольклору. Усна 

народнопоетична творчість у сучасній школі. Фольклор у діючих програмах середньої школи з української 

літератури (5-11 кл.). Підручники й посібники з фольклору.  

Методика вивчення основних жанрів фольклору. Народні казки, загадки, прислів’я та приказки у 5 кл. 

Ілюстративний матеріал на уроках уснопоетичної творчості. Методика вивчення календарно-обрядової поезії. 

Міфологічна основа колядок, щедрівок, веснянок. Робота з текстами. Диференціація на уроках фольклору. 

Методика вивчення історико-героїчного епосу. Вікові особливості засвоєння фольклорного матеріалу (історичні 

пісні, думи в 6, 7 та 10 кл.). Зв’язок фольклору з історією. Поняття про інтегровані уроки. Методика вивчення 

балад і ліричних пісень. Поетика фольклорних творів. Уроки з теорії усної народнопоетичної творчості. 

Методика вивчення прозових жанрів. Легенди та перекази рідного краю.  

Пізнавальна та творча діяльність на уроці. Застосування різних видів домашніх робіт при вивчення 

фольклору. Методика вивчення народної драми. Драматичні елементи (ігри, забави, сценки) в календарно-

обрядовій поезії. Весілля як добре скомпонована драма. Вертепна драма, її витоки і функціонування. 

Застосування експонуючих методів навчання при вивченні народної драми. Організація позакласної роботи з 

українського фольклору. Факультативні заняття з усної народної творчості. Народні свята і традиції у школі. 

Збирання і дослідження уснопоетичних перлин регіону.  

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЕТНОГРАФІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

Українознавство як навчальний предмет: концептуальні засади викладання у загальноосвітніх 

навчальних закладах. України (5–11 класи). Зміст методики народознавчої і краєзнавчої роботи в сучасній 

школі. Українознавство в системі роботи позашкільного навчального закладу. Формування морально-етичних 

цінностей молодших школярів засобами українського народознавства Вивчення курсу «Етнологія України» в 

старшій школі і ЗВО. Використання інноваційних технологій навчання в процесі вивчення курсу «Етнографія» 

(«Етнологія»). Роль українознавчих дисциплін у національному вихованні та формуванні світогляду молоді. 

Краєзнавство та українознавство як засіб актуалізації навчальних компетентностей здобувачів на заняттях з 

етнографії. Організація і проведення краєзнавчого дослідження. 

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ТРАНСКРИПЦІЇ НАРОДНОЇ МУЗИКИ. МЕТОДИКА НОТАЦІЇ, 

РЕДАГУВАННЯ ФОЛЬКЛОРНИХ ТЕКСТІВ ТА УПОРЯДКУВАННЯ ЗБІРНИКА 

Підготовчі заходи до розшифрування. Робоче місце для транскрибування. Другій підготовчий етап – 

прослуховування плівки, перечитування тексту, щоденнику та польових записів. Послідовність дій при 

розшифровуванні.Визначення темпу та вибір лічильної одиниці. Методика визначення темпу за допомогою 

метроному та секундоміру. Ключові знаки. Подання мелодії розшифровки в транспонованому вигляді. 

Фонетично-фонологічна транскрипція словесного тексту. Позначення огласовок, додаткових складів. 

Обов’язкова вимога до запису словесного тексту – передача мовного діалекту. Звуковисотність та її нотування в 

транскрипції. Фіксація ритму та засоби його корекції. Тактування мелодії як кінцевий етап розшифровування. 

Методика поділу наспіву на такти: синтаксичне тактування, розподіл сегментів на дрібніші такти. Варіації, 

виконавські особливості та їх позначення в нотації. Особливості розшифровування багатоголосся.  

Упорядкування фольклорного збірника як завершальний етап документування народної музики. 

Рукописні та друковані збірники фольклору. Основні (назва, ноти, поетичний текст) та додаткові (примітки, 

коментарі, виконавці, місце запису тощо) елементи пісні. Порядок і розташування основних елементів пісні. 

Редагування музичних текстів. Словесні позначення. Темп. Ключі і ключові знаки. Розмір і тактування. Варіації. 

Багатоголосся. Редагування поетичних текстів. Орфографія: лінгвістична (фонологічна) та прагматична 

транскрипції. Строфіка: принципи строфового розчленування фольклорного матеріалу. Підтекстовка і текст: 

проблема їх співвідношення. Варіанти подачі словесного тексту. Моделювання тексту та його правила. 

Завдання, які найчастіше постають перед науковим редактором – реставрація дефектних записів, текстологічний 

аналіз записів, що викликають сумнів, і дефектологічна оцінка матеріалу збірника. Музично-фольклористична 

реставрація. Текстологія. Дефектологія.  

Зміст та методика упорядкування збірника. Фольклорні збірники за видами (етнічні, жанрові, за 

засобами виконання, збірники за виконавцями, за матеріалами експедицій, за формальними ознаками структури, 

за фондами та архівами та ін.). Фольклорні збірники за типами (за особливостями методики упорядкування та 

метою (призначенням): популярні (пісенники), науково-популярні, наукові. Пісенники. Науково-популярні 

збірники. Наукові збірники. Упорядкування матеріалу як багатоступеневе завдання. Систематизація та її 

принципи (за музичними діалектами, за жанрами і тематикою, за структурою ритміки, за життєвою функцією, за 

змістом, за музично-виконавськими жанрами, за виконавцями). Науковий апарат фольклорного збірника. 

Паспорти. Покажчики (робота з картками, функційність покажчиків, змістовні покажчики, формалізовані 

покажчики). Дослідження – завершальна частина роботи над збірником (робота над коментарями та над 

вступною статтею). Підготовка рукопису до друку. 
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МЕТОДИКА ПОСТАНОВКИ ГОЛОСУ І ВИКЛАДАННЯ ГРИ НА НАРОДНОМУ ІНСТРУМЕНТІ 

Голосовий апарат і особливості його функціонування робота над диханням робота над діапазоном 

голосу. Апарат інструменталіста, робота над його формуванням і вдосконаленням. «Народна» манера співу і гри 

на народному інструменті. Робота над тембром, робота над прийомами народного звуковедення. Формування 

основних прийомів народного звуковедення (голос / інструмент). Формування співацьких (виконавських) 

навичок, усунення дефектів звучання голосу (інструменту), основні критерії добору репертуару: художній 

рівень, складність виконання. Критерії виконавської складності репертуару: теситура, динаміка, метрична і 

ритмічна структура, специфічні особливості виконавства.  

Формування музичного мислення співака (інструменталіста) на відповідному репертуарі. Вокально 

(інструментально) -технічні і виконавські труднощі. Робота над художнім образом: формування умінь та 

навичок художнього виконавства. Формування сценічної культури виконавця. Техніка вокально-сценічної 

творчості: «вживання» в образ, вокальне (інструментальне) «читання», координація дій виконавця на сцені. 

Фольклорний шар – площина зіставлення вчено-артистичного мистецтва, фольклору, аматорства. Аматорство як 

явище «третьої культури» (термін С.Й.Грици).  

МЕТОДИКА РОБОТИ З ФОЛЬКЛОРНИМ АНСАМБЛЕМ 

Мета і завдання створення фольклорного ансамблю. Художньо-творче спрямування колективу. 

Особливості діяльності керівника фольклорного ансамблю. Організація навчально-виховної роботи та питання 

взаємовідносин в колективі. Фольклорні експедиції як важливий аспект навчально-виховного процесу та добору 

репертуару. Вирішення репертуарної проблеми фольклорних колективів. Принципи формування репертуару 

фольклорного ансамблю. Керівник фольклорного ансамблю – збирач та дослідник народної музики, народної 

обрядовості і традицій, режисер обробки народної пісні. Моторика і художнє перевтілення керівника 

фольклорного ансамблю в творчому процесі. Зональність співочих традицій. Засоби виразності гуртового 

виконавства. Фольклорний ансамбль як носій локальної співочої традиції. Різновиди сучасних фольклорних 

ансамблів України; аналіз їх репертуару та концертної діяльності. 

Основні форми багатоголосся і функції співаків у фольклорному колективі. Особливості 

народнопісенного виконавства Волині, Гуцульщини, Полісся, Наддніпрянщини, Слобожанщини, Полтавщини 

тощо. Склад співочих гуртів та функції співаків. Роль «заспівувача» та «виводчика». Засоби виразності 

гуртового виконавства. Питання імпровізації. Методи варіативного та імпровізаційного виконавства. 

Фольклорний ансамбль як носій локальної співочої традиції. Діяльність керівника фольклорного ансамблю як 

хореографа та режисера обробки народної пісні. Досягнення концертно-виконавського просвітництва в 

творчості вітчизняних та зарубіжних митців. Колективна творчість. Робота над піснями з елементами 

хореографії. Інструментальні фольклорні ансамблі. Сценічне оформлення пісні. Діяльність керівника 

фольклорного ансамблю як хореографа та режисера обробки народної пісні.  

Поняття «дитячий фольклор», «фольклор для дітей». Дитячий (шкільний) фольклорний ансамбль та 

особливості методики роботи з ним. Організація ДФК. Розвиток імпровізаційного мислення у дітей, його 

методи. Місце гри на заняттях дитячого фольклорного колективу. Контакт педагога і учня. Взаємовідношення 

співу, руху, інструментального музичення та гри на заняттях ДФК. Типи ДФК і «оточуюче середовище». ДФК і 

традиційна культура. Перспективи ДФК. Сучасні відомі українські дитячі фольклорні колективи. 

МЕТОДИКА КОНЦЕРТНО-СЦЕНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Сутність, функції та форми концертно-освітньої і концертно-сценічної діяльності серед дітей та 

юнацтва. Змістовно-структурну модель підготовки здобувачів до концертно-освітньої і концертно-сценічної 

діяльності. Поетапна методика підготовки здобувачів до коцертно-освітньої і концертно-сценічної діяльності. 

Підготовчий процес та його етапи. Перший етап – планування: створення організаційно-постановочної фахової 

групи. Другий етап –складання, обговорення й затвердження програми і її драматургії. Третій етап підготовки 

концерту: - робота із творчими колективами (колективом) (добір виконавців, проведення робочих репетицій 

(монтувальних і генеральної); - підготовку сценічних майданчиків, їх оформлення; - добір і виготовлення 

реквізиту й костюмів; - звукове оформлення – пошук музичного рішення задуму програми й робота з 

технічними засобами; - робота над відеорядом (використання кіно, відео, слайдів); - робота з 

рекламою.Обговорення й аналіз проведеного концерту: аналізування досягнення мета заходу, які принципові 

помилки були допущені, або, навпаки, що нового й цікавого, оригінального з'явилося в процесі сценічного 

втілення. 

Теоретичні питання 

1. Музична фольклористика як система наукових освітніх компонент.  

2. Специфіка фольклору (усність, колективність, варіативність, анонімність,  

імпровізаційність, довготривалість). Групування музичного фольклору: за функціями, 

типами мелодики, обрядами, регіонами, фактурою, формою, ритмоструктур ними типами, 

за виконанням, темброво-регістровими манерами співу тощо. 
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3. Записи та публікації фольклору кінця ХVІ – ХVІІІ ст. Публікації народних пісень кінця 

ХVІІІ – поч. ХІХ ст. поєднанням різних жанрів та регіонів).  

4. Музично-етнографічна діяльність основоположника професійної музики М. Лисенка. 

5. Музична етнографія першої половини ХХ ст.: діяльність НТШ. 

6. Музично-фольклористична діяльність 1990-х – поч. 2000-х рр.  

7. Харківський гурток «любителів української народності». Міфологічна школа: Олександр 

Потебня та ін.  

8. Міграціонізм: порівняльно-історична (компаративістська) школа (Олександр 

Веселовський та ін.).  

9. Історична школа: Всеволод Міллер, Микола Шашкевич та ін. 

10. Еволюціонізм: концепція універсальності культурно-історичного процесу, метод 

ретроспективних зіставлень.  

11. Функціоналізм. Структуралізм (структурна антропологія). 
12. Збирання й фіксація наспівів як найперше і найважливіше завдання фольклористики. 

Мета запису фольклору та її різновиди.  

13. Форми польової збирацької роботи за типом. Форми польової збирацької роботи за 
складом Доцільний шлях проведення польової роботи. 

14. Специфіка польової роботи як пошукової праці. Обставини запису. Етика збирача під час 
опитування співаків. 

15. Запитальник – основні принципи його складання. орієнтовні зразки запитальників.  

16. Оформлення фонограми. Форми збирацької документації. Упорядкування матеріалів 
експедиції.  

17. Особливості фольклористичної нотації. Транскрипція (розшифрування, нотація) народної 
музики як засіб наукового абстрагування. Принципова проблема неминучої втрати 

інформаційної повноти під час транскрибування.  

18. Недоліки емпіричної нотації. Теоретично змодельована нотація та її вимоги до 
виконавця. 

19. Інтегруюча, модельована (архітектонічна) нотація як третій етап історії транскрибування.  
20. К. Квітка та його обґрунтований шлях до створення узагальнених нотацій – виявлення 

норми через моделювання ритмоструктурного типу.  

21. Сучасна проблема виявлення норми та створення теорії модельованої нотації. Основні 
принципи модельованої нотації. Комплексна нотація: нотний запис та система описів, 

коментарів, іконографічних матеріалів.  

22. Фонетично-фонологічна транскрипція словесного тексту.  

23. Особливості розшифровування багатоголосся.  
24. Упорядкування фольклорного збірника як завершальний етап документування народної 

музики.  

25. Музично-фольклористична реставрація. Текстологія. Дефектологія.  

Рекомендовані інформаційні джерела 

1. Іваницький А. Українська музична фольклористика : методологія і методика : навч. посіб. 
Київ : Заповіт, 1997. 392 с. 

2. Карпун А. Л. Керівництво гуртами українського народного співу: (психолого-

педагогічний аспект) : навч.-метод. посіб. для вищ. навч. закл. культури та мистецтв / 

Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. 3 вид. Київ : Укр. Міжнар. Місія Духовн. 

Оздоровлення, 2002. 616 с. 

3. Сінельніков І. Г. Методика роботи з фольклорним колективом : навч. посіб. Київ : Вид-во 

Ліра-К, 2017. 236 с. 

4. Сінельніков І. Г., Сінельнікова В. В. Сучасна українська фольклористика: методи і форми 
мистецької діяльності (практичний аспект). Modern Ukrainian musicology: from musical 
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artifacts to humanistic universals : collective monograph. Riga, 2021. C. 374–395. DOI: 

https://doi.org/10.30525/978-9934-26-072-8-19 (дата звернення 16.06.2022) 

5. Сінельнікова В.В. Методика викладання фольклорно-етнографічних дисциплін. Робоча 

програма освітньої компоненти. Київ, КНУКіМ. 2022. 36 с. 

 

 

Критерії оцінювання здобувача з Атестаційного екзамену 

Атестаційний екзамен проводиться у формі тестування з комплексу 

фахових освітніх компонент: Історія світової музики, Історія української 

музики, Музична педагогіка і психологія, Музична інтерпретація, за ОПП: 

Аналіз музичних/ вокально-хорових/народнопісенних творів, Історія та теорія 

академічного вокально-хорового/ народнопісенного/ кобзарського та 

бандурного виконавства / виконавської фольклорної традиції, Методика 

викладання фахових/ фольклорноетнографічних дисциплін/фаху. Тестування 

відбувається на платформі електронного навчання КНУКіМ Moodle (за певних 

обставин, може відбуватися в дистанційному, онлайн режимі згідно Положення 

про організацію поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів 

фаховї передвищої та вищої освіти із застосуванням онлайн-дистанційних 

технологій навчання distancionaya_osvita.pdf (knukim.edu.ua)).  

Атестаційний екзамен передбачає перевірку досягнення результатів 

навчання, інтегральної, загальних та фахових (спеціальних) компетентностей і 

складається з банку тестових питань. Здобувач ВО на атестаційному екзамені 

відповідає на 50 рондомних питань. Відповідь на одне тестове питання – 2 бали. 

Завдання вважається виконаним неправильно, якщо позначено неправильну 

відповідь або відповідь не позначено взагалі. Усього здобувач може отримати за 

атестаційний екзамен 100 балів.  

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту (роботи), 

практики 
для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 

 74–83 C 

66–73 D 

задовільно 
61–65 E 

21–60 FХ незадовільно  незадовільно  

0–20 F незадовільно  незадовільно 

 

https://doi.org/10.30525/978-9934-26-072-8-19
http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/norm_documents/distancionaya_osvita.pdf


93 

 

АТЕСТАЦІЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 
 

ДИРИГУВАННЯ 

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ  

«КЕРІВНИК ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЮ» 

ОПП ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВЕ МИСТЕЦТВО (АКАДЕМІЧНЕ) 

Підсумкова атестація з диригування передбачає представлення 

відповідної концертної програми: продиригувати хором напам’ять 2-3 

різнохарактерні твори (а cappella та з супроводом) загальною тривалістю 10-12 

хв.  

В процесі диригування здобувач повинен: 

- розкрити художньо-образний зміст хорових творів; 

- екстраполювати власний енергетичний ресурс з метою акумуляції 

творчого потенціалу співаків хорового колективу; 

- демонструвати володіння системою ауфтактів, управлінням темповими 

змінами та агогікою; 

- впливати на відтворення динамічних нюансів та штрихових особливостей 

партитури; 

- продемонструвати інтерпретаційне бачення хорового твору в контексті 

його жанрово-стильових особливостей. 

Орієнтовний репертуар для диригування 

Хорові твори з супроводом 

1. Б. Вахнянин сл. Т. Шевченка «Садок вишневий колохати» 

2. М. Лисенко хор «А вже весна» з опери «Зима і весна» 

3. Г. Майборода  Хор з опери «Мілана» «Сидить пташок на черешні» 

4. Д. Січинський сл. Т. Шевченка «Лічу в неволі» 

5. Л. Ревуцький сл. Т. Шевченка «Ой чого ти почорніло» 

6. А Вівальді «Gloria» (частини) 

7. Ф. Шуберт меса G- dur «Kyrie» 

8. Г. Форе Реквієм «Libera me» 

Хорові твори а cappella  

1. П. Гончаров кант «Через поле широкеє» 

2. М. Леонтович сл. Г. Чупринки «Льодолом» 

3. М. Леонтович сл. Г. «Літні тони» 

4. Г. Майборода «Пролісок» 

5. Дж. Гастольді «Amor Vittorioso» 

6. К. Монтеверді "Lasciate Mi Morire!" 

7. Г. Форе «Колискова» 

 

ОПП ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВЕ МИСТЕЦТВО (НАРОДНЕ) 

Підсумкова атестація з диригування передбачає представлення 

відповідної концертної програми в процесі якої здобувач повинен: 
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- розкрити виконавські і педагогічнні вміння та навички, художньо-образне 

мислення, образну лексику; 

- продемонструвати володіння комплексом виражальних засобів для роботи 

з ансамблем та інтерпретації творів; 

- розкрити драматургію музичних творів. 

Під час роботи з вокальним ансамблем здобувач повинен: 

- продемонструвати розуміння основних принципів роботи над музичним 

твором; 

- проявити розуміння стилістичних особливостей та драматургії твору; 

- застосовувати різні методи для досягнення ритмічного, динамічного та 

штрихового ансамблю; 

- показати роботу над основними елементами музичної фактури партитури; 

- вільно володіти професійною термінологією; 

- знайти шляхи комунікації з артистами ансамблю. 

 

Орієнтовний репертуар для вокального ансамблю 

Укр. нар. пісня в обр. С. Павлюченка «Скрипливії ворітечка» 

Укр. нар. пісня в обр. С. Павлюченка «За горами, за хмарами» 

Укр. нар. пісня в обр. С. Павлюченка «Жила собі вдова» 

Укр. нар. пісня в обр. С. Павлюченка «Ой не рости, кропе» 

І.Шамо, вірші Д.Луценка «Ой пливи, вінок» 

І.Шамо, вірші Д.Луценка «Зозуленька» 

І.Шамо, вірші Д.Луценка «Не шуми, калинонько» 

І.Шамо, вірші Д.Луценка «Зачарована Десна» 

 

Критерії оцінювання знань здобувача з Диригування 

 

Оцінка з Диригування є сумою двох складових: 

- диригування твору/творів а cappella (максимум 50 балів); 

- диригування твору з супроводом (максимум 50 балів). 

Загалом - максимум 100 балів. 

Бальна оцінка в межах рівня “А” (90-100) виставляється за умови, якщо 

здобувач: 

- виконав програму атестації згідно поставлених вимог, демонструючи 

повне розуміння диригентських завдань;  

- продемонстрував вільне володіння мануальною технікою, яскраву 

музикальність та емоційність; 

- виявив розуміння стилістики та художніх образів представлених 

музичних творів та власне інтерпретаційне бачення реалізоване через 

диригентську вольову складову 
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Бальна оцінка в межах рівня “В” (84-89) виставляється за умови, якщо 

здобувач: 

- виконав програму атестації згідно поставлених вимог, демонструючи 

системне розуміння диригентських завдань;  

- продемонстрував переконливе володіння мануальною технікою, 

музикальність та емоційність; 

- виявив загальне розуміння стилістики та художніх образів представлених 

музичних творів реалізоване через диригентську вольову складову 

Бальна оцінка в межах рівня “С” (74-83) виставляється за умови, якщо 

здобувач: 

- виконав програму атестації згідно поставлених вимог, демонструючи 

базове розуміння диригентських завдань;  

- продемонстрував володіння мануальною технікою та загальну 

музикальність; 

- виявив до певної міри розуміння стилістики та художніх образів 

представлених музичних творів реалізоване через диригентську вольову 

складову 

Бальна оцінка в межах рівня “D” (66-73) виставляється за умови, якщо 

здобувач: 

- виконав програму атестації згідно поставлених вимог, але 

продемонстрував поверхове розуміння диригентських завдань;  

- мануальна техніка має певні недоліки, що заважає в повній мірі здобувачу 

виявити музикальність; 

- розуміння стилістики та художніх образів представлених музичних творів 

реалізовано поверхово і недостатньо переконливо, щодо вольової 

диригентської складової 

Бальна оцінка в межах рівня “E” (61-65) виставляється за умови, якщо 

здобувач: 

- виконав програму атестації згідно поставлених вимог, але продемонстрував 

затиск або розбалансованість мануального апарату;  

- мануальна техніка має суттєві недоліки, що заважає здобувачу виявити 

музикальність; 

- в диригентському жесті не читається розуміння стилістики та художніх 

образів представлених музичних творів; 

- відсутня вольова складова в процесі диригування, що ускладнює 

комунікацію з хором.  

Бальна оцінка в межах рівня “ FX” (21-60) виставляється за умови, 

якщо здобувач: 

- виконав лише частину програми атестації і продемонстрував затиск або 

розбалансованість мануального апарату;  
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- слабка мануальна техніка не дозволяє здобувачу виявити музикальність; 

- не розуміє стилістики та художніх образів представлених музичних творів; 

- комунікація з хором практично відсутня.  

Бальна оцінка в межах рівня “F” (0-20) виставляється за умови, якщо 

здобувач: 

- опрацював менше 30% запланованої програми на атестацію; 

- не розуміє базових основ диригентської техніки; 

- не здатен виявити власне музикальне бачення твору; 

- не може встановити дієвий контакт з колективом; 

- не усвідомлює роль освітньої компоненти для майбутньої професії; 

 

ДИРИГУВАННЯ  

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ «ДИРИГЕНТ КАПЕЛИ 

(АНСАМБЛЮ) БАНДУРИСТІВ» 

 

ОПП БАНДУРА І КОБЗАРСЬКЕ МИСТЕЦТВО 

 

Підсумкова атестація з диригування об’єднує дві складові: диригування та 

методику роботи з капелою бандуристів. На першій – здобувачі повинні 

продиригувати з капелою бандуристів КНУКіМ напам’ять 2-3 різнохарактерні 

твори загальною тривалістю 10-12 хв., на другій - продемонструвати методику 

роботи з капелою (до 15 хв.) над музичним твором, партитура якого надається 

напередодні Підсумкової атестації. 

В процесі диригування здобувач повинен: 

- розкрити драматургію музичних творів; 

- впливати на відтворення музичного матеріалу, спрямовуючи свої 

імпульси на конкретного музиканта чи групу артистів капели; 

- користуватися різними видами ауфтактів (системою ауфтактів) для 

забезпечення чітких вступів та можливих темпових змін; 

- застосовувати різні диригентські засоби для відтворення динамічних 

нюансів та штрихових особливостей партитури; 

- продемонструвати вільне володіння мануальною технікою; 

Під час роботи з капелою здобувач повинен: 

- продемонструвати розуміння основних принципів роботи над музичним 

твором; 

- проявити розуміння стилістичних особливостей та драматургії твору; 

- застосовувати різні методи для досягнення ритмічного, динамічного та 

штрихового ансамблю; 

- показати роботу над основними елементами музичної фактури партитури; 

- чітко формулювати завдання та слідкувати за досягненням результату; 

- грамотно розподілити час, відведений для роботи з капелою; 

- вільно володіти професійною термінологією; 
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- знайти шляхи комунікації з артистами капели. 

 

Орієнтовний репертуар для диригування 

 

1. А. Кос-Анатольський. Коли заснули сині гори. 
2. В. Власов. Клавесин. Аранж. А. Іваниша. 
3. В. Павліковський. Діалог. 
4. Г. Хоткевич. Харківський козачок. Аранж. В. Мішалова. 

5. Д. Каччіні. Аve Maria. 

6. Е. Гріг. Танок Анітри з сюїти «Пер Гюнт». Аранж. І. Кудрявої. 
7. М. Лисенко. А вже весна (заключний хор з опери «Зима й весна»). Аранж. А. 

Іваниша. 

8. Муз. І. Карабиця, сл. В. Губарця. Де вітер землю голубить. 

9. Муз. Р. Демчишина, сл. З. Ружин. Україна є, Україна буде. Аранж. О. 

Герасименко. 

10. Українська народна пісня. В гаю зелененькім. Обр. Ф. Колесси. 
11. Українська народна пісня. Ти до мене не ходи. Обр. О. Герасименко. 
12. Українська народна пісня. Ходила я по садочку. Обр. Г. Верьовки. 
13. Українська народна пісня. Чом, чом, земле моя. Обр. М. Кречка. 

14. Українська народна пісня. Чотири воли пасу я. Обр. А. Кос-Анатольського. 

Аранж. А. Іваниша. 

15. Ф. Шуберт, сл. А. Рельштаба. Серенада. Обр. М. Вериківського. 

16. Я. Лапинський – П. Чухрай. Українська рапсодія. 

 

Орієнтовний репертуар для методики роботи 

 

1. М. Лисенко. Пливе човен. Аранж. О. Герасименко. 

2. Муз. І. Поклада, сл. Д. Луценка. Як я люблю тебе. 

3. Муз. І. Сльоти, сл. І. Бердника. Зелена неділя. 

4. Муз. І. Шамо, сл. Д. Луценка. Чебреці. Аранж. А. Бондаренко. 

5. Муз. М. Свидюка, сл. М. Бойко. Моя Україна. 

6. Муз. О. Білаша, сл. В. Юхимовича. Журавка. 

7. О. Яковчук. Рапсодія. 
8. Українська народна пісня. Ішов козак потайком. Обр. О. Герасименко. 
9. Українська народна пісня. На вулиці скрипка грає. Аранж. А. Іваниша. 
10. Українська народна пісня. Стелися барвінку. Обр. М. Лисенка. 

11. Українська народна пісня. Якби таки. Обр. С. Овчарової. 
12. Я. Лапинський. Веселі бандури. 

 

Критерії оцінювання знань здобувача з Диригування 

 

Оцінка з Диригування є сумою двох складових: 
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- диригування атестаційної програми (максимум 50 балів); 

- методика роботи з капелою (максимум 50 балів). 

Загалом - максимум 100 балів. 

Бальна оцінка в межах рівня “А” (90-100) виставляється за умови, якщо 

здобувач: 

- виявив ґрунтовні знання з диригування та суміжних компонент; технічно 

досконало, згідно вимог курсу, виконав програму атестації; під час диригування 

виявив яскраву музикальність, емоційність, розуміння стилістики творів, вільне 

володіння мануальною технікою, конкретно застосовував засоби для розкриття 

динамічних та штрихових особливостей партитури; 

- вільно застосовував теоретичні знання з різних освітніх компонент на 

практиці під час роботи з капелою; виявив основні принципи роботи над 

музичним твором, елементами музичної фактури; чітко формулював завдання і 

слідкував за досягненням мети; застосовував різні методи для досягнення 

ритмічного, динамічного та штрихового ансамблю; грамотно розподілив час для 

роботи; 

- вільно володіє категоріальним апаратом з освітньої компоненти. 

Бальна оцінка в межах рівня “В” (84-89) виставляється за умови, якщо 

здобувач: 

- виявив системні знання з диригування; технічно точно, згідно вимог курсу, 

виконав програму атестації; під час диригування виявив музикальність, 

розуміння стилістики творів, вільне володіння мануальною технікою; 

- застосовував теоретичні знання на практиці під час роботи з капелою; 

виявив загальні принципи роботи над музичним твором, музичною 

фактурою; добре формулював завдання і слідкував за досягненням мети; 

застосовував методи для досягнення ритмічного, динамічного та 

штрихового ансамблю; логічно розподілив час для роботи; 

- достатньо вільно володіє категоріальним апаратом освітньої компоненти. 

Бальна оцінка в межах рівня “С” (74-83) виставляється за умови, якщо 

здобувач: 

- виявив базові знання з диригування; доволі технічно, згідно вимог курсу, 

виконав програму атестації; під час диригування проявив музикальність, 

емоційність, розуміння стилістики творів, але недостатньо вільно володів 

мануальною технікою, намагався використовувати засоби для розкриття 

динамічних та штрихових особливостей партитури; 

- застосовував базові теоретичні знання з диригування на практиці під час 

роботи з капелою; виявив загальні принципи роботи над музичним твором, 

музичною фактурою; формулював задачі і слідкував за досягненням мети; 

застосовував деякі методи для досягнення ритмічного, динамічного та 

штрихового ансамблю; не зовсім чітко розподілив час для роботи; 

- володіє базовим категоріальним апаратом освітньої компоненти. 
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Бальна оцінка в межах рівня “D” (66-73) виставляється за умови, якщо 

здобувач: 

- виявив основні знання з освітньої компоненти; згідно вимог курсу виконав 

програму атестації; під час диригування виявив певну музикальність, 

емоційність, загальне розуміння стилістики творів, але продемонстрував 

недостатньо вільне володіння мануальною технікою; 

- не повною мірою застосовував теоретичні знання на практиці під час 

роботи з капелою; виявив деякі принципи роботи над музичним твором, 

музичною фактурою; застосовував неширокий спектр методів для 

досягнення ритмічного, динамічного та штрихового ансамблю; порушував 

логіку розподілу часу в роботі; непереконливо формулював власні думки; 

- неповною мірою володіє категоріальним апаратом освітньої компоненти. 

Бальна оцінка в межах рівня “E” (61-65) виставляється за умови, якщо 

здобувач: 

- виявив невеликі знання з диригування; згідно вимог курсу виконав 

програму атестації; під час диригування недостатньо виявив 

музикальність, емоційність, розуміння стилістики творів, володіння 

мануальною технікою, припускався певних помилок; 

- поверхнево застосовував теоретичні знання на практиці під час роботи з 

капелою; виявив не всі елементи фактури; не чітко формулював завдання і 

не повною мірою добивався мети; застосовував обмежене коло методів 

для досягнення ритмічного, динамічного та штрихового ансамблю; з 

помилками обґрунтовує шляхи застосування теорії на практиці; 

- слабко володіє категоріальним апаратом освітньої компоненти. 

Бальна оцінка в межах рівня “ FX” (21-60) виставляється за умови, 

якщо здобувач: 

- виявив поверхневі знання з освітньої компоненти, плутався у загальних 

поняттях з диригування; виконав тільки частину запланованої програми з 

атестації; під час диригування припускався певних технічних помилок; 

- слабо орієнтувався в методиці роботи з капелою, погано формулював 

власні думки, не виявив розуміння роботи над фактурою твору; не досягав 

ритмічного, динамічного та штрихового ансамблю; 

- мав труднощі з визначенням практичного застосування матеріалу 

освітньої компоненти в професійній діяльності. 

Бальна оцінка в межах рівня “F” (0-20) виставляється за умови, якщо 

здобувач: 

- опрацював менше 30% запланованої програми на атестацію; 

- практично не орієнтується в проблематиці; 

- не розуміє загальних принципів роботи з капелою; 

- не може визначити фактуру твору; 

- не усвідомлює роль освітньої компоненти для майбутньої професії; 

- не може відповісти на поставлені запитання; 
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- не орієнтується в базових категоріях і поняттях освітньої компоненти. 

 

СОЛЬНИЙ СПІВ 

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ  

«АРТИСТ-ВОКАЛІСТ ХОРУ, АНСАМБЛЮ» 

ОПП ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВЕ МИСТЕЦТВО (АКАДЕМІЧНЕ) 

Підсумкова атестація з сольного співу передбачає представлення 

відповідної концертної програми: проспівати 2-3 різнохарактерні твори сольно 

та 2 твори в складі вокального ансамблю загальною тривалістю 10-12 хв.  

В процесі співу здобувач повинен: 

- розкрити художньо-образний зміст вокальних творів; 

- продемонструвати темброву однорідність та чистоту співу на всьому 

діапазоні голосу; 

- ефективно адаптувати власний вокально-виконавський потенціал у різних 

видах вокального виконавства (сольного та ансамблевого); 

- володіти відтворенням динамічних нюансів та штрихових особливостей 

партитури; 

- демонструвати інтерпретаційне бачення вокального твору в контексті 

його жанрово-стильових особливостей. 

Орієнтовний репертуар  

Старовинні арії 

1. Д. Бортнянський. Арія Ельвіри з опери "Сокіл" 
2. Д. Бортнянський. Арія Жанетти з опери "Сокіл" 

3. Г.Ф. Гендель «Amen, alleluja» 

4. Дж. Каріссімі «Vittoria, mio core» 

5. К. Монтеверді «Lamento della Ninfa» 

6. А. Вівальді "Armatae face et anguibus", 

Романси та обробки народних пісень 

1. К. Стеценко сл. Л. Українки «Стояла я і слухала весну» 

2. М. Лисенко сл. Т. Шевченка «Садок вишневий коло хати» 

3. М. Лисенко сл. Т. Шевченка «Чого мені тяжко» 

4. Г. Майборода сл. А. Малишка «Запливай же роженько весела» 

5. Я. Степовий сл. Шевченка «Зацвіла в долині»  

6. В.А. Моцарт «Das Veilchen» 

7. Ф. Шуберт «Форель» 

8. Ф. Шуберт сол. Гейне «Der doppelganger» (з циклу «Лебедина пісня»). 

9. Дж. Гастольді «Amor Vittorioso» 

10. К. Монтеверді "Lasciate Mi Morire!" 

11. Г. Форе «Колискова» 

12. Українська народна пісня в обробці М. Лисенка «Ох і не стелися, 

хрещатий барвінку» 

13. Українська народна пісня в обробці М. Лисенка «Дощик» 
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14. Українська народна пісня в обробці Ю Мейтуса сл. Т. Шевченка «Од села 

до села» 

15. Українська народна пісня в обробці Ф. Надененка «Стоїть гора високая» 

Вокальні ансамблі  

М. Лисенко сл. Г. Гейне переклад М. Стависького дует «Коли розлучаються 

двоє» 

П. Майборода сл. А. Малишка дует «Ми підем де трави похилі» 

В. Тилик сл. Б. Олійник дует«Мати сіяла сон» 

В. Белліні дует «Angiol di pace» 

A. Vivaldi «Magnificat» терцет «Sicut locutus est» 

Дж. Б. Перголезі «Stabat mater» дует «Quando corpus morietur» 

В. Моцарт "Терцет трьох хлопчиків" з опери "Чарівна флейта" 

 

ОПП ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВЕ МИСТЕЦТВО (НАРОДНЕ) 

Підсумкова атестація з сольного співу передбачає представлення 

відповідної концертної програми: проспівати 2-3 різнохарактерні твори сольно 

та 2 твори в складі вокального ансамблю загальною тривалістю 10-12 хв.  

В процесі співу здобувач повинен: 

- розкрити художньо-образний зміст вокальних творів; 

- продемонструвати темброву однорідність та чистоту співу на всьому 

діапазоні голосу; 

- ефективно адаптувати власний вокально-виконавський потенціал у різних 

видах вокального виконавства (сольного та ансамблевого); 

- володіти відтворенням динамічних нюансів та штрихових особливостей 

партитури; 

- демонструвати інтерпретаційне бачення вокального твору в контексті 

його жанрово-стильових особливостей. 

Орієнтовний репертуар 

Укр. нар. пісня «Ой, у місті, на риночку» 

Укр. нар. пісня «Ой, учора, із вечора, з вчорашнього дня» 

Укр. нар. пісня «А хто в коршмі п'є» 

Укр. нар. пісня «Побила шевця лиха година» 

Укр. нар. пісня «Ой, ти, брате Мусію» 

Укр. нар. пісня «Два ведмеді, два ведмеді» 

Укр. нар. пісня «Породила перепеличка» 

Народні пісні в записах Лесі Українки  та з її співу: 

Ой тихо, Дунай водойку несе 

Їхав козак дорогою, зустрів дівку убогую 

Ой піду ж бо я в ліси лісочки 

Ой коли б я знала, що буду вмирати 

Балади про кохання та дошлюбні взаємини: 

Летіла зозуля через сад куючи 
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Ой, у Львові на риночку сталася новина 

Ой, чиї то воли по горі ходили 

Ой,  сербине, сербиночку 

Ой, було в батька дві дочки 

Ой, мала матуся мала дві дочки  

Ой, на горі жито  

Пила, пила моя ненька, на меду 

Ой, за що ж ти, моя мамцю, щодня п’єш? 

Ой, там у лісі під дубиною 

В нашім селі, на тім конці, сталася новина 

Ой, приїхав милий до милої в гості  

Іде козак з корчми п’яний  

Ой, там в полі сосна, під сосно корчма 

Коло броду, броду брала дівка воду 

Ой, за гаєм, за Дунаєм 

Чом дуб не зелений?  

Авторські твори: 

Муз. Дацка М., сл. Стельмаха Б. «Попеляста перепілко» 

Муз О.Зуєва, сл. А. Демиденка «Журавка» 

Укр.нар.пісня в обр. Г. Г. Верьовки «Як у строк я ішла» 

В. Конощенко, вірші О. Ткача «Не питай» 

І. Сльота, сл. О. Матійко «Марічка» 

І. Шамо, сл. В. Палія «Місто спить» 

А. Пашкевич, сл. Д.Луценка «Мамина вишня»  

О. Семенов, сл. А. Демиденка «Звучи, рідна мово» 

В. Конощенко, сл. П. Власюка «Бо у мене є Андрій» 

В. Конощенко, сл. О. Стращенко «Біля криниці» 

Укр. нар.пісня в аранж. В. В. Марченко «Колискова» 

І. Шамо, сл. Б. Палійчук «Місто спить» 

В. Конощенко, сл. П. Харченка «Десь вода вирує» 

 

Критерії оцінювання знань здобувача з Сольного співу 

Оцінка з Сольногоспіву є сумою двох складових: 

- спів сольної програми (максимум 50 балів); 

- спів у вокальному ансамблі (максимум 50 балів). 

Загалом - максимум 100 балів. 

Бальна оцінка в межах рівня “А” (90-100) виставляється за умови, якщо 

здобувач: 

- виконав програму атестації згідно поставлених вимог, демонструючи 

повне розуміння вокальних завдань;  

- продемонстрував вільне володіння вокальною технікою як в сольному 

виконанні, так і в ансамблевому співі; 
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- виявив яскраву музикальність, розуміння стилістики та художніх образів 

представлених музичних творів та власне інтерпретаційне бачення 

Бальна оцінка в межах рівня “В” (84-89) виставляється за умови, якщо 

здобувач: 

- виконав програму атестації згідно поставлених вимог, демонструючи 

системне розуміння вокальних завдань;  

- продемонстрував переконливе володіння вокальною технікою як в 

сольному виконанні, так і в ансамблевому співі; 

- виявив музикальність, розуміння стилістики та художніх образів 

представлених музичних творів  

Бальна оцінка в межах рівня “С” (74-83) виставляється за умови, якщо 

здобувач: 

- виконав програму атестації згідно поставлених вимог, демонструючи 

базове розуміння вокальних завдань;  

- продемонстрував певне володіння вокальною технікою як в сольному 

виконанні, так і в ансамблевому співі але припускався ряду вад 

тембральної нерівності та затиску; 

- виявив музикальність, але поверхове розуміння стилістики та художніх 

образів представлених музичних творів 

Бальна оцінка в межах рівня “D” (66-73) виставляється за умови, якщо 

здобувач: 

- виконав програму атестації згідно поставлених вимог, але не 

продемонстрував чіткого розуміння вокальних завдань;  

- продемонстрував недосконале володіння вокальною технікою як в 

сольному виконанні, так і в ансамблевому співі, припускався помітних вад 

тембральної рівності звуку; 

- виявив загальну музикальність, але не має чіткого розуміння специфіки 

стилістики твору та переконливого бачення художніх образів  

Бальна оцінка в межах рівня “E” (61-65) виставляється за умови, якщо 

здобувач: 

- виконав програму атестації згідно поставлених вимог, але продемонстрував 

затиск вокального апарату, інтонаційні вади співу;  

- вокальна техніка має суттєві недоліки, що заважає здобувачу виявити 

музикальність; 

- у виконанні не відчувається  розуміння стилістики та художніх образів 

представлених музичних творів; 

Бальна оцінка в межах рівня “ FX” (21-60) виставляється за умови, 

якщо здобувач: 

- виконав лише частину програми атестації і продемонстрував затиск 

вокального апарату і значні інтонаційні вади співу;  

- слабка вокальна техніка не дозволяє здобувачу виявити музикальність; 
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- не розуміє стилістики та художніх образів представлених музичних творів; 

Бальна оцінка в межах рівня “F” (0-20) виставляється за умови, якщо 

здобувач: 

- опрацював менше 30% запланованої програми на атестацію; 

- не розуміє базових основ вокальної техніки академічної манери співу; 

- не здатен виявити власне музикальне бачення твору; 

- не усвідомлює роль освітньої компоненти для майбутньої професії; 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B 
добре 

74–83 C 

66–73 D 
задовільно 

61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням освітньої компоненти 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

освітньої 

компоненти 

 


