1. Анотація (опис) навчальної дисципліни (у т.ч. міждисциплінарні зв’язки):
Навчальна дисципліна «Гармонія (грец. αρμονία — зв`язок, порядок; лад) та аналіз
музичних творів (грец. аnalisis – розділення)» є професійно орієнтованою дисципліною
для підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр», спеціальності 025 «Музичне
мистецтво». Викладається на III-IV курсах (V-VІII семестри) в обсязі 12 кредитів, 360
годин. Навчальний курс розглядає гармонічні комплекси та окремі складові процесу
звукового втілення авторського задуму композитора на основі практичного виконання
завдань та аналізування конкретних творів у відповідності до творчої індивідуальності
митця, створеного ним неповторного, в той же час адресованого слухачеві глибоко
обґрунтованого висловлення стилістики певної епохи в яскравій художній формі.
Дисципліна забезпечує підготовку фахівців для сфери музичного мистецтва та
спрямована на набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок, необхідних
для професійної діяльності виконавця-вокаліста, а також на розвиток у студента
естетичного художнього смаку та формування професійного ставлення до мистецтва.
Міждисциплінарні зв’язки:
Сольний
Фортепіано

спів

Сольфеджіо

Вступ
до фаху

Творча

Гармонія та аналіз
музичних творів

майстерня
вокаліста

Основи техніки
диригування
Вокальний
ансамбль

Історія музичного
мистецтва

Психологія

2. Мета дисципліни – засвоєння студентами теоретичних знань про сутність акордових
зв’язків як розвиток художнього образу, виховання у студента розуміння технічних
параметрів музичних творів, маючи на увазі комплекс фізичних якостей звукових
символів та психологію сприйняття їх слухачами, набуття знань про специфіку основних
засобів музичної виразності та елементів музичної мови, необхідних у професійній
мистецькій діяльності;
3. Завдання дисципліни:
• формування в студента багатогранності творчих уподобань, наполегливості в
досягненні високого рівня професійної майстерності музиканта та опануванні
основ аналізу музичних творів;
• послідовне вивчення та засвоєння теоретичних підходів щодо аналізу певних
композиторських структур (музичної форми, фактури, ладових особливостей,
гармонії, поліфонії та інших засобів виразності);
• виховання у студента навичок аналітичного мислення для самостійного аналізу
музичних творів у контексті визначення задуму композитора, розуміння музичного
стилю та жанру;
• створення об`єктивних і суб’єктивних умов для розвитку особистості студента,
активізації процесу мислення, виховання естетичного смаку, формування навичок
більш осмисленої й глибшої інтерпретації музичних творів;
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• розвиток у виконавця-вокаліста естетичного художнього смаку та формування
професійного ставлення до мистецтва.
Компетентності:
Загальні:
ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Спеціальні (фахові):
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.
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.
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 музикознавстві та музичній педагогіці.
Програмні результати навчання:
РН 3.
РН 4.
РН 5.
РН 6.
РН 7.

РН 8.

Демонструвати різні методики удосконалення виконавської діяльності.
Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю,
жанру, особливостей драматургії, форми та художнього змісту.
Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, створювати його
художню інтерпретацію.
Демонструвати спроможність до самостійного дослідження наукової проблеми в
галузі музичного мистецтва та написання роботи відповідно до вимог, готовність
дискутувати і аргументувати власну позицію.
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.
Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі створення
виконавських інтерпретацій.
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РН 9.
РН 11.
РН 12.
РН 13.
РН 14.
РН 15.
РН 17.

Демонструвати
володіння
теоретичними
та
практичними
основами
інструментування, аранжування музики та композиції, вміння здійснювати
переклад музичних творів для різних колективів (вокального ансамблю, хору).
Застосовувати теоретичні знання та навички в практичній виконавській
діяльності.
Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним
апаратом.
Вміти здійснювати педагогічну діяльність.
Використовувати на професійному рівні методи та прийоми викладання вокалу.
Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з музичного
мистецтва.
Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних стилів різних
епох.

4. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1. Знати: основи гармонічних акордових зв’язків та голосоведення, в тому числі базові поняття
естетичної складової (розуміння прекрасного, творчості, креативності) та головні складові
жанрових ознак музичного твору (пісня, романс, опера, симфонія тощо);
2. Вміти: застосовувати базові поняття аналізу музичних творів у зв’язку з теорією
виконавської інтерпретації;
3. Володіти навичками гармонічного аналізу, гармонізації та аранжування.
5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3.
комунікація; 4. автономність
та відповідальність)
Код
Результат навчання
1.1 Концептуальні знання
набуті у процесі
навчання та професійної
діяльності, включаючи
розуміння формотворчої
ролі гармонії у її зв’язку
з іншими засобами
музичної виразності та
професійного ставлення
до музичного твору.

1.2

Критичне осмислення
основних теорій,
принципів, методів і
понять у навчанні та
професійній діяльності, в
тому числі: розвиток
практичних навичок та
вмінь гармонічного

Форми (та/або
методи і
технології)
викладання і
навчання

Методи
оцінювання та
пороговий
критерій
оцінювання (за
необхідності)
Форма: практичне Тестовий контроль,
усний контроль:
заняття,
самостійна робота фронтальне,
ущільнене,
студента.
індивідуальне
Методи:
опитування,
індуктивний,
перевірка творчих
завдань.
бінарний,
ситуаційний,
репродуктивний,
наочний,
словесний, робота
з книгою.
Форма: практичне
заняття,
самостійна робота
студента.
Методи:
індуктивний,
проблемний,
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Усний контроль:
ущільнене,
фронтальне
опитування ,
індивідуальне
опитування, усне
опитування,

%у
підсумковій
оцінці з
дисципліни
15 %

10 %

2.1

3.1

3.2

аналізу музичних творів,
аналізу та розуміння
закономірностей
композиційної будови
музичної форми;
виховання у здобувачів
освіти гармонічного
слуху та естетичного
художнього смаку.
Розв’язання складних
непередбачуваних
завдань і проблем у
спеціалізованих сферах
професійної діяльності та
/ або навчання, що
передбачає збирання та
інтерпретацію інформації
щодо методології
гармонічного та
композиційного аналізу
музичної творів,
застосування
інноваційних підходів до
втілення виконавських
інтерпретацій на основі
розуміння принципів
гармонічного,
композиційного та
формотворчого аспектів.
Донесення до фахівців і
нефахівців інформації,
ідей, проблем, рішень та
власного музичноаналітичного досвіду в
галузі професійної
діяльності артиставокаліста

аналітичний,
перевірка творчих
частковозавдань, перевірка
пошуковий, аудіо письмових робіт.
методи, навчальна
дискусія.

Здатність ефективно
формувати комунікаційну
стратегію шляхом
розуміння жанрових,
стильових особливостей
музичних творів
композиторів
різноманітних історичних
періодів.

Форма: практичне
заняття,
самостійна робота
студента.

Письмовий
контроль, усний
контроль:
індивідуальне
опитування, усне
Методи:вправа,де опитування,
дуктивний,
перевірка творчих
завдань.
індуктивний,
бінарний, робота
в парах/групах,
словесний,

25 %

Форма: практичне
заняття,
самостійна робота
студента.

Письмовий
контроль, усний
контроль:
індивідуальне
опитування, усне
Методи:вправа,де опитування,
дуктивний,
перевірка творчих
завдань.
індуктивний,
бінарний, робота
в парах/групах,
словесний,

15 %

Форма: практичне
заняття,
самостійна робота
студента.

10 %

Методи:
індуктивний,
проблемний,
аналітичний,
частковопошуковий, аудіо
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Усний контроль:
ущільнене,
фронтальне
опитування ,
індивідуальне
опитування, усне
опитування,
перевірка творчих
завдань, перевірка
письмових робіт.

методи, навчальна
дискусія.

4.1

4.2

4.3

Управління
комплексними діями або
проєктами,
відповідальність за
прийняття рішень у
непередбачуваних умовах

Відповідальність за
професійний розвиток
артиста-вокаліста

Форма: практичне
заняття,
самостійна робота
студента.
Методи:
інтегровані
методи,
методи
проблемного,
проблемнопошукового,
діалогічного,
інтерактивног
о навчання.
Форми:
практичне
заняття,
самостійна
робота студента..

Методи:
інтегровані
методи, методи
проблемного,
проблемнопошукового,
діалогічного,
інтерактивного
навчання.
Здатність до подальшого Форми:
навчання з високим
практичне
рівнем автономності,
заняття,
створення базової основи самостійна
для самостійного
робота студента
вивчення різноманітних
Методи:
явищ музичного
інтегровані
мистецтва та формування методи, методи
розуміння важливості
проблемного,
академічної доброчесності проблемнопошукового,
діалогічного,
інтерактивного
навчання.
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Усний контроль:
ущільнене,
фронтальне
опитування ,
індивідуальне
опитування, усне
опитування;
перевірка творчих
завдань, перевірка
письмових робіт.

8%

Усний контроль,
перевірка творчих
завдань, екзамен .

8%

Усний
контроль,
перевірка творчих
завдань, екзамен

9%

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання
Результати
навчання
дисципліни
(код) 1.1 1.2 2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3
Програмні
результати
навчання (назва)
РН 3. Демонструвати
різні
методики
+
+
+
+
+
удосконалення виконавської діяльності.
РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням
їх належності до певної доби, стилю, жанру,
особливостей драматургії, форми та художнього
змісту.
РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію
музичного твору, створювати його художню
інтерпретацію.
РН
6.
Демонструвати
спроможність
до
самостійного дослідження наукової проблеми в
галузі музичного мистецтва та написання роботи
відповідно до вимог, готовність дискутувати і
аргументувати власну позицію.
РН 7. 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.
РН 8. Демонструвати
володіння
музичноаналітичними навичками в процесі створення
виконавських інтерпретацій.
РН 9. Демонструвати володіння теоретичними та
практичними
основами
інструментування,
аранжування музики та композиції, вміння
здійснювати переклад музичних творів для різних
колективів (вокального ансамблю, хору).
РН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички
в практичній виконавській діяльності.
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РН 12. Володіти
термінологією
музичного
мистецтва,
його
понятійно-категоріальним
апаратом.
РН 13. Вміти здійснювати педагогічну діяльність.
РН 14. Використовувати на професійному рівні
+
методи та прийоми викладання вокалу.
РН 15. Демонструвати
музично-теоретичні,
культурно-історичні знання з музичного мистецтва. +
РН 17. Демонструвати аргументовані знання з
+
особливостей музичних стилів різних епох
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7. Схема формування оцінки. (згідно п.7 «Положення про організацію освітнього
процессу в НАКККіМ» від 16 грудня 2015 р.)
7.1 Форми оцінювання студентів:
V семестр:
1. Контрольна робота з тем ЗР1 (творча): —10 балів / 6 балів.
2. Контрольна робота з тем ЗР2 (тест): —10 балів / 6 балів.
3. Самостійне завдання 1 —10 балів / 6 бали
4. Самостійне завдання 2 —10 балів / 6 бали
5. Оцінювання роботи під час практичних занять (ЗР 1-4): —20 балів/ 12 балів.
6. Підсумкове оцінювання (екзамен): — 40 балів/ 24 балів.
- семестрове оцінювання: екзамен
VІ семестр:
1. Контрольна робота з тем ЗР3 (творча): —10 балів / 6 бали
2. Контрольна робота з тем ЗР4 (тест): —10 балів / 6 бали
3. Самостійне завдання 3 —10 / 6 балів.
4. Самостійне завдання 4 —10 / 6 балів.
5. Оцінювання роботи під час практичних занять (ЗР 3-4): —20 балів/ 12 балів.
6. Підсумкове оцінювання (екзамен): — 40 балів/ 24 балів.
- семестрове оцінювання: екзамен
VІІ семестр:
1.
2.
3.
4.
5.

Самостійне завдання з тем ЗР5 ( 2 творчі завдання) : —15 балів / 9 балів.
Самостійне завдання з тем ЗР6 ( 2 творчі завдання) : —15 балів / 9 балів.
Контрольна робота з тем ЗР5-6 (тести): — 20 балів/ 12 балів.
Оцінювання роботи під час практичних занять (ЗР5-6): — 30 балів/ 18 балів.
Підсумкове оцінювання (диф. залік): — 20 балів/ 12 балів.

- семестрове оцінювання: диф. залік
VІІІ семестр:
1. Контрольна робота з тем ЗР7 (творча): —10 балів / 6 балів.
2. Контрольна робота з тем ЗР8 (тест): —10 балів / 6 балів.
3. Самостійне завдання 3 —10 / 6 балів.
4. Самостійне завдання 4 —10 / 6 балів.
5. Оцінювання роботи під час практичних занять (ЗР 3-4): —20 балів/ 12 балів.
- підсумкове оцінювання: екзамен
7.2 Організація оцінювання:
Контроль за якістю навчання студента здійснюється за 100-бальною системою.
Загальну кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем восьми
змістових розділів (бали, отримані за контрольні роботи (у формі тестування), бали,
отримані за виконання самостійних завдань; бали, отримані за роботу на практичних
заняттях), а також бали, які отримані за підсумкову роботу (екзамен).
Зміст курсу поділений на вісім змістовних розділів. Кожний змістовий розділ
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включає в себе практичну та самостійну роботу студентів, які завершуються контролем
рівня засвоєння якості програмного матеріалу відповідної частини курсу. Оцінка
успішності знань студентів здійснюється в двох формах: семестрове оцінювання і
підсумкове оцінювання (диф. залік, екзамен). Загальна сума балів – 100 балів.
V семестр
ЗР 1

ЗР 2

30 залікових балів (максимум)

30 залікових балів (максимум)

Самостійна
робота

Практичні
заняття

Контрольна
робота
(творча)

Самостійна
робота

Практичні
заняття

Контрольна
робота
(тест)

10

10

10

10

10

10

Поточний
контроль
(екзамен)

Су
ма

40

100

Поточний
контроль
(екзамен)

Су
ма

40

100

Поточний
контроль
(диф.
залік)

Су
ма

20

100

Поточний
контроль
(екзамен)

Су
ма

40

100

VІ семестр
ЗР 3

ЗР 4

30 залікових балів (максимум)

30 залікових балів (максимум)

Самостійна
робота

Практичні
заняття

Контрольна
робота
(творча)

Самостійна
робота

Практичні
заняття

Контрольна
робота
(тест)

10

10

10

10

10

10

VІІ семестр
ЗР 5

ЗР 6

40 залікових балів (максимум)

40 залікових балів (максимум)

Самостійна
робота

Практичні
заняття

Контрольна
робота
(тест)

Самостійна
робота

Практичні
заняття

Контрольна
робота
(тест)

15

15

10

15

15

10

VIII семестр
ЗР 3

ЗР 4

30 залікових балів (максимум)

30 залікових балів (максимум)

Самостійна
робота

Практичні
заняття

Контрольна
робота
(творча)

Самостійна
робота

Практичні
заняття

Контрольна
робота
(тест)

10

10

10

10

10

10

10

Умовою допуску до підсумкової роботи (диф. заліку, екзамену) є отримання
студентом під час семестрового оцінювання не менше ніж 40 балів у випадку екзамену,
або 48 балів у випадку диф. заліку. При цьому обов’язковим є успішне складання
контрольних робіт та виконання самостійних робіт, передбачених робочою програмою
навчальної дисципліни.
Семестрова
кількість балів

Мінімум
Максимум

Максимум

Підсумква
оцінка

48

12

60

80

20

100

Семестрова
кількість балів

Мінімум

Підсумкова робота / диф. залік

Підсумкова робота / екзамен

Підсумква
оцінка

40

20

60

60

40

100

У випадку відсутності здобувача вищої освіти з поважних причин відпрацювання та
перездачі контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про
організацію освітнього процесу у НАКККіМ» від 16 грудня 2015 р.
Присутність всіх здобувачів вищої освіти на екзамені є обов'язковим.
7.3 Шкала відповідності оцінок:
Оцінка за шкалою
НАКККіМ (бали)
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59
1-34

Оцінка за
чотирибальною
шкалою
Відмінно
Добре
Задовільно
Незадовільно
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Оцінка за шкалою
ЄКТС
А
В
С
Д
Е
FX
F

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план:
№
п/п

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18

19
20
21
22
23

24

Кількість годин
Самостійна робота
Практичні

Номер і назва теми*

V семестр
Змістовний розділ 1 «Вступ до курсу»
Історичний розвиток музичного мислення і його
6
6
особливості
Поняття та закономірності гармонічного розвитку в
20
20
музичному творі
Змістовний розділ 2 «Процес звукового втілення музичного образу»
14
18
Основи аналізу музичних творів
12
12
Головні засоби музичної виразності
Характеристика фонізму акордів, їх основні види,
12
12
голосоведіння
64
68
Всього
Форма оцінювання –екзамен
VI семестр
Змістовний розділ 3 «Історичний розвиток музичного мислення і його особливості»
Функціональність терцієвої структури в музичній
4
4
творчості епохи класицизму та романтизму
4
4
Музична тема. Тематичний розвиток.
Аранжування народних пісень та популярної музики в
8
10
творчості композиторів різних епох
4
4
Септакорди різних ступенів ладу в джазовій гармонії
Техніка використання акордових структур в
4
4
авангардній музиці XX ст..
4
4
Гармонія в українській національній традиції
Змістовний розділ 4 «Загальна концепція музичного твору»
Ідейні засади творчості
6
6
Асоціативно-змістовний компонент твору
8
8
Основи музичного розвитку
8
8
Естетичні начала креативності творчості
6
6
Всього
56
58
Форма оцінювання – екзамен
VІI семестр
Змістовний розділ 5 «Розуміння художнього тексту на всіх його рівнях»
6
6
Відповідність літературного та музичного образу
6
6
Асоціативно-візуальний компонент музичного образу
Розуміння поняття тексту та підтексту музичного
6
6
твору
Змістовний розділ 6 «Психологія сприйняття музичного твору та інтелектуальна
інтерпретація художнього образу»
6
6
Походження та розвиток музичних жанрів
6
6
Структурні особливості музичного твору
Формування музичного стилю як естетичної категорії
6
6
художньої творчості
Розкриття задуму композитора в умовах жанрових
6
6
обмежень
6
8
Творчий підхід у формуванні музичних образів
Всього
32
34
Форма оцінювання – диференційований залік
VIII семестр
Змістовний розділ 7 «Теоретичне осмислення основ творчості».
6
6
Теоретичне дослідження Б. Асаф’єва «Музична форма
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24
26
27
28
29
30

Висхідні положення музичної естетики Піфагора,
6
6
Платона, Аристотеля
Теоретичні передумови становлення проблеми
6
6
композиційної структури (форми) у музичному
мистецтві
Питання формування аналітичних підходів у світлі
6
6
виникнення нової стилістики
Змістовний розділ 8 «Засади виникнення нових соціальних ідей творчості».
Теорія “технотронної” цивілізації Ортега-і-Гассета
6
6
Інформаційно-антропологічна концепція М. Маклюена
6
6
“телевізійного” племені людства
Теорія “кітчу” К. Келлера як явище масової сучасної
6
6
культури
Всього
24
24
Форма оцінювання – консультація, екзамен
176 год.
184 год.
ВСЬОГО

Загальний обсяг – 360 год., в тому числі:
Практичні заняття – 176 год.
Самостійна робота – 184 год.
9. Рекомендовані джерела:
Публікації науково-педагогічних працівників за темою навчальної дисципліни.
1.
2.
3.

Сєрова О.Ю. Елементарна теорія музики та аналіз музичних творів : навчальнометодичний комплекс дисципліни. Київ : НАКККіМ, 2015. 164 с.
Степурко, В. І. Аналіз музичних творів: навчальний посібник. Київ: НАКККіМ, 2020. 140 с
Степурко, В. І. Основи музичної композиції. Київ : НАКККіМ, 2011. 152 с.

Основна
1.
2.
3.
4.

Лемішко М.М. Гармонія. Частина 1. Діатоніка: навч. пос. Вінниця: Нова книга, 2007.
164 с.
Лемішко М. М., Завісько Н. З. Гармонія. Частина ІІ (Хроматика) : навч. пос. Вінниця:
Нова книга, 2016. 216 с.
Шип С. В. Музична форма від звуку до стилю : навч. посіб. Київ: Заповіт, 1998. 367 с.
Якубяк Я. Аналіз музичних творів: Музичні форми.Ч.І. Тернопіль : Знання, 1999.

Додаткова
1. Бондаренко Т., Котляревський І., Пясковський І., Самохвалов В., Чижик І. Лекції з
гармонії. Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2018. 356 с
2. Горюхіна Н.О. Еволюція періоду.Киів: Музична Україна, 1975. 308 с.
3. Іванов О. К. Гармонія: навч. посіб. Київ: КНУКіМ,2001.
4. Пришляк Н.І. Хрестоматія з гармонічного аналізу (на матеріалі української музики).
Ужгород, 2013. 84 с.
5. Скуратовський Володимир. Задачі з гармонії. Частина І. Дніпропетровськ: Юрій
Сердюк, 2010, 170 с.
6. Скуратовський Володимир. Задачі з гармонії. Частина ІІ. Дніпропетровськ: Юрій
Сердюк, 2017. 146 с.
13

7. Damschroder David. Thinking about harmony. Historical Perspectives on Analysis.
Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 331 p.
8. Felts Randy. Reharmonization Techniques. Berklee Press, 2002. 189 p. (Berklee Methods).
9. Kostka Stefan, Payne Dorothy, Almén Byron. Tonal Harmony.8th Edition. McGraw-Hill
Education, 2017. 704 р.
10. Naus Wayne J. Beyond Functional Harmony. Advance Music, 1998. 122 p. 17.Nettles Barry,
Graf Richard. The Chord Scale Theory & Jazz Harmony. Advance Music, 1997. 183 p
Інформаційні ресурси
www.musicfancy.net/ - Теорія музики, історія музики, аналіз музики.
http://term.in.ua/
- Словник-довідник музичних термінів

Ноти:
1. Бах Й.С. “Jesus blibet maine Freude”.
2. Бах Й.С Matthaus-Passion. Арія “Erbarme dich”.
3. Бах Й.С. Бранденбургський концерт №1.
4. Бах Й.С. Токата та фуга d-moll. BWV 565.
5. Бах Й.С. ХТК т.1, прелюдія та фуга C-dur
6. Бетховен Л. Симфонія №5 c-moll. I ч. Op. 67.
7. Бетховен Л. Соната №14 c-moll “Місячна”. I ч. Op.27 №2.
8. Бетховен Л. Симфония №6 F-dur “Пастораль”. I ч. Op. 68.
9. Бетховен Л. Соната №8 c-moll “Патетична”. Iч. Op.13. www.youtube.com
10. Bon Jovi. “Because We Can”.
11. Bon Jovi. “Always”.
12. Bon Jovi “It’s My Life”.
13. Гайдн Й. Симфонія №103 (з тремоло літаври).
14. Гайдн Й. “Весна” з ораторії “Пори року”.
15. Гендель Г.Ф. “Алілуя” з ораторії “Месія”.
16. Гендель Г.Ф. “Dixit Dominus” Iч.
17. Гершвін Дж.“Рапсодія” в стилі блюз.
18. Гершвін Дж.“Колискова” з опери “Поргі і Бес".
21. Дичко Л. “Урочиста Літургія”.
22. Дичко Л. Кантата “Пори року”.
23. Зажитько С. “Ось так!”
24. IL DIVO. “Adagio” (за муз. Т.Альбіноні)
25. Канчелі Г. “Sevda”.
26. Канчелі Г. “A la Duduki” I-IIч.
27. Канчелі Г. “Little Daneliade”.
28. Кар-Караєв К. “Adagio” з балету “Тропою грому”.
29. Кос-Анатольський А. “Ой ти, дівчино, з горіха зерня”, сл. І.Франка.
30. Леонтович М. “Щедрик”.
31. Леонтович М. “Ой з-за гори кам’яної”.
32. Ліст Ф. “Угорська рапсодія”.
33. Ліст Ф. – Паганіні Н. “Кампанелла” (транскрипція).
34. Лисенко М. Увертюра до опери “Тарас Бульба”.
35. Лисенко М. “Коли розлучаються двоє”, сл. Г.Гейне.
36. Ляшенко Г. Симфонія №5.
38. Metalica. “Nothing Else Matteis”.
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39. Моцарт В. “Exsultate, jubilate”.
40. Моцарт В. Симфонія №40 g-moll. I ч. KV 550.
41. Моцарт В. “Ave verum corpus”. K 618.
42. Моцарт В. “Rondo, allegro grazioso” in D. KV 373.
43. Моцарт В. Арія Фігаро з опери “Весілля Фігаро”.
46. Nirvana. “Smells like Teen Spirits”
47. Papa Duke. “Hutsul Fantasy”.
48. Поклад І. “Чарівна скрипка”, сл. Ю.Рибчинського.
49. Петриненко Т. “Україна”, муз. та сл. автора.
52. Ревуцький Л. “Пісня” для ф-но. Тв. 17, №1.
53. Ревуцький Л. Симфонія №2, I ч.
57. Сільвестров В. “Тиха музика”.
58. Сільвестров В. Симфонія №6.
59. Сільвестров В. “Реквієм для Лариси”.
60. Скорик М. “Карпатський концерт”.
61. Скорик М. Партита №5 для ф-но.
62. Scorpions. “Wind of Change”.
63. Scorpions. “Send Me An Angel”.
64. Станкович Є. “Русальні купала” з фольк-опери “Коли цвіте папороть”.
65. Станкович Є. Симфонієта.
66. Стеценко К. “Вечірня пісня”, сл. В. Самійленка.
67. Стеценко К. “Благослови, душе моя, Господа”.
68. Тараненко І. “Зеленаві твої небеса”, сл. В.Давиденко.
69. Тараненко І. “Майстер снів”, сл. В.Давиденко.
72. Шамо І. “Києве мій”, сл. Д.Луценка.
73. Шамо І. “Веснянка №1” з хорової опери “Ятранські ігри”.
76. Щербаков І. Концерт №1 для ф-но та стр. інстр.
77. Щербаков І. “Богородице Діво, радуйся”.
78. Шопен Ф. Полонез A-dur.
79. Шопен Ф. Прелюдія cis moll
80. Шопен Ф. Соната №2 b-moll, III ч.
81. Шопен Ф. Етюд №12 c-moll.
82. Шоренков М. “Присвята”. Nashformat.ua
83. Шоренков М. “Глорія”.
84. Штраус Й. Полька-галоп “Трік-трак”. www.youtube.com
85. Штраус Й. Полька-піцикато.
86. Штраус Й. Російський марш.
87. Шуберт Ф. “Ave maria”.
88. Шуберт Ф. “Незакінчена симфонія”.
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