
 

 

 

 
Силабус навчальної дисципліни 

«Елементарна теорія музики та аналіз музичних 

творів» 

Освітня програма: «Звукорежисура» 

Спеціальність: 025 «Музичне мистецтво» 

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво» 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни 

відповідно до 

навчального плану 

Обов’язкова навчальна дисципліна 

Курс 

Семестр 

І, ІІ курс 

І,ІІ,ІІІ,ІV семестр 

Семестровий контроль Екзамени – І,  ІІ, ІІІ, ІV семестр 

Обсяг 

дисципліни:кредити 

ЄКТС/кількість годин 

 

11 кредитів ЄКТС/330  годин (160 год. практ., 170 год.самост. 

роб.) 

Мова викладання Українська мова 

Що буде 

вивчатися(предмет 

навчання) 

Дисципліна музично-теоретичного циклу вивчає систему 

музично-теоретичних знань, передбачає ознайомлення 

здобувачів вищої освіти з науковим розумінням мистецтва 

музики, системного аналізу музичних творів різних форм, 

видів та жанрів, що є важливим під час опанування всього 

блоку дисциплін напряму підготовки «Музичне мистецтво». 

Синтез творчих завдань, що відбувається на практичних 

заняттях з елементарної теорії музики та аналізу музичних 

творів, сприяє цілісному уявленню майбутніх звукорежисерів 

не тільки про специфічні музичні предмети, а й їх 

практичному зв’язку зі структурою майбутньої професії, 

використання набутих знать, вмінь та навичок в практичній 

професійній діяльності та при вивченні інших дисциплін за 

ОПП «Звукорежисура». 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати  

(мета, завдання) 

Об’єктами вивчення є теоретична база музичного 

мистецтва, його понятійно-категоріальний апарат, засоби 

музичної виразності, основні елементи музики,окремі та 

систематизовані структурні елементи музичних творів, 

зв'язок музичної творчості з професійною діяльністю 

звукорежисера.  

Мета дисципліни – надати здобувачам вищої освіти 

фахово-орієнтовані теоретичні та практичні знання, що 

розвивають музично-творче мислення, аналітичні і практичні 

здібності у вимірі формування музично-аналітичної уяви й 

умінь ціннісної орієнтації в музично-художньому потоці, 

набуття здобувачами системи знань щодо специфіки 

основних засобів музичної виразності, структури музичних 

творів та їх різновидів, надбання музично-теоретичного 



досвіду та передання цього досвіду в професійній діяльності, 

досягнення достатнього для звукорежисера-практика рівня 

аналітичного музичного мислення, розуміння, формування 

ціннісного відношення до творів музичного мистецтва. 

Завдання дисципліни: оволодіння теоретичними, 

практичними знаннями системи музично-теоретичних 

дисциплін, що забезпечують високу ефективність діяльності 

майбутніх фахівців сфери сценічного мистецтва; розвиток 

творчого підходу до розуміння музики в контексті роботи з 

музичним матеріалом у професійній діяльності 

звукорежисера; комплексне вивчення засобів музичної 

виразності, дослідження їх властивостей у рамках 

співвідношення із літературним текстом; опанування 

професійною лексикою музиканта.  

Пререквізити 

(попередні 

компетентності, 

необхідні для вивчення 

дисципліни) 

Для здобувачів вищої освіти з профільною освітою 

необхідні: знання основ теорії музики, музичної 

термінології, нотної грамоти;вміння аналізувати й оцінювати 

музичні явища, розкривати роль виразових засобів музичної 

мови, використовуючи отримані теоретичні знання з історії 

зарубіжного і українського мистецтва, культурології та 

аналізу музичних творів; володіння грою на музичному 

інструменті, навичками орієнтування в окремих виразових 

музичних засобах, уміння об’єднувати їх в єдину комплексну 

систему. 

Для здобувачів вищої освіти з непрофільною освітою 

необхідні:елементарні знання основ загальної теорії та історії 

музики, історії мистецтва, головних відмінностей різних видів 

творчості (виконавської,музичної, музично-виконавської); 

вміння спостерігати та аналізувати емоційний вплив 

музичних творів на психічний стан людини; володіння  

навичками аналізу музично-творчих явищ. 

Пореквізити 

(компетентності, 

отримані після 

вивчення дисципліни)  

Здатність розв’язувати доволі складні спеціалізовані 

аналітичні та практичні завдання з теорії музики та аналізу 

музичних творів, вирішувати певні завдання у галузі 

музичного мистецтва, професійної діяльності у процесі 

навчання, що передбачає застосування системи інтегрованих 

художньо-естетичних знань з теорії, історії музики, 

звукорежисури,що характеризується комплексністю 

компетентностей освітньої програми «Звукорежисура» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 

025 «Музичне мистецтво». 

Інтегральні компетенції: Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній 

діяльності звукорежисера та галузі музичної професійної 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

застосування теорій та методів мистецтвознавчих та 

технічних наук і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальні компетенції:  

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.  

ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

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. 

Фахові компетенції: 

СК3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу 

музичного мистецтва, а також розуміти теоретико-історичний 

контекст художнього твору на основі знання про естетичні 

цінності та культурні контексти, в яких здійснюється й 

інтерпретується творчість, інновації та вплив. 

СК6. Здатність використовувати професійні знання та 

навички в процесі творчої діяльності.  

СК11. Здатність оперувати професійною термінологією.  

СК14. Здатність демонструвати базові навички ділових 

комунікацій, а також знання та розуміння етики і моральних 

норм професії. 

Чому можна навчитися( 

результати навчання) 

РН3. Знати принципи об’єктивного і суб’єктивного аналізу 

творів музичного мистецтва у звукозаписі. 

РН4. Знати принципи, технічні і мистецькі особливості роботи 

у всіх сучасних напрямах творчої діяльності звукорежисера. 

РН9. Демонструвати аргументовані знання з особливостей 

музичних стилів різних епох. 

РН17. Уміти встановлювати творчі комунікації та працювати 

в творчій команді. 

РН18. Виявляти відповідальність за розвиток мистецьких 

знань і професійних практик, оцінку стратегічного розвитку 

мистецтва, творчого та навчального колективу. 

Критерії оцінювання 

(екзаменаційна 

політика)  

Форми контролю: 

1. Оцінювання роботи під час практичних занять – 30 

балів. 

2. Самостійна робота – 30 балів. 

3. Диференційований залік/екзамен – 40 балів. 

Шкала оцінювання: 

За національною диференційованою шкалою – «відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно». 

За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-

63, FХ 35-59, F 1-34. 



Навчальна логістика Структура навчального курсу складається з чотирьох 

розділів. Кожен змістовий розділ включає лекції, практичні 

заняття, самостійну роботу здобувачів, які завершуються 

контролем рівня засвоєння якості програмного матеріалу 

відповідної частини курсу. 

Змістовий розділ 1. Музика як вид мистецтва. 

Теоретичні засади музичного мистецтва 

Тема 1. Предмет і завдання курсу елементарної теорії 

музики. Музика 

як мистецтво. Специфіка музичного мистецтва. 

Тема2. Музична система. Музичний стрій. 

Тема 3. Історія нотного письма. Нотне письмо. 

Тема 4. Нотний стан. Ключі. 

Тема 5. Знаки спрощення та скорочення нотного письма. 

Тема 6. Темп. Динаміка. 

Тема 7. Мелізми. 

Тема 8. Інтервали. 

Змістовий розділ 2. Ладо-тональна структура музики 

Тема 9. Ритм. Метр. Тактовий розмір. 

Тема 10. Лад. Тональність. 

Тема 11. Ладові функції. Ладогармонічна система. 

Тональності мажоро-мінорної системи. 

Тема 12. Діатонічні та хроматичні інтервали. Розв'язання 

інтервалів у натуральному мажорі та натуральному мінорі. 

Акорди. 

Тема 13. Види мінору та мажору. Розв'язання акордів у   та 

натуральному мінорі. Розв'язання інтервалів та акордів у 

гармонічних ладах. 

Тема 14. Акорди більш складної будови. Системи 

тональностей. 

Тема 15. Монодичні ладові системи. Натуральні 

семиступеневі лади. 

Тема 16. Лади української музики. Хроматика. Змістовий 

розділ 3. Структура та форма музичних творів 

Тема 17. Музичні жанри і стилі. 

Тема18. Музична форма. Функції частин в музичній формі. 

Типи викладення музичного матеріалу. 

Тема19. Мелодика. Гармонія. Музичний ритм. 

Тема20. Музичний тематизм та фактура. Тембр. 

Тема21. Принципи тематичного розвитку та 

формоутворення. 

Тема22. Масштабно-тематичні структури. Синтаксис. 

Тема23. Період та його складові. 

Змістовий розділ 4. Музичні форми. 

Тема24. Прості двочастинна та тричастинна форми та їх 

різновиди. 

Тема25. Складні тричастинна та двочастинна форми та їх 

різновиди. 

Тема26. Різновиди форми рондо. Рондальні принципи в 

музиці.  

Тема27. Варіаційні форми та їх різновиди. 

Тема28. Старовинні форми. 



Тема29. Старовинна до класична сонатна форма. 

Тема30. Класична сонатна форма та її різновиди. 

Тема31. Сонатна форма у творчості композиторів ХІХ-ХХ 

ст. 

Тема32. Рондо-сонатна форма. 

Тема33. Циклічні форми. 

Тема34. Контрастно-складені форми. 

Тема35. Вільні та змішані форми. 

Тема36. Вокальні та оперні форми. 

Тема37. Хорові жанри та форми. 

Тема38. Сучасні принципи формоутворення в музиці ХХ–

ХХІ століть. 

Форма контролю: Екзамен. 

Види занять:  

Лекційні, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи навчання:  

– вербальний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 

– практичний метод (практичні заняття); 

– наочний метод (ілюстративний та демонстративний); 

– самостійна робота з навчально-методичною літературою 

(конспектування, тезування, нотування); 

– інформаційні методи  новітніх комп‘ютерних технологій 

(дистанційні, мультимедійні, веб-, віртуально орієнтовані 

тощо); 

– проблемний метод (розв’язання завдань, переклад, 

написання рефератів, тез та статей);  

– проєктний метод (індивідуальна науково-дослідна 

робота). 

Форми навчання:  

Денна, заочна. 

 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозиторію 

НАКККІМ 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

Література:  

1. Брайченко Т.Ф. Музична інтерпретація. Хрестоматія. 

Київ : НАКККіМ, 2011. 

2. Виноградов Г. Занимательная теорія музыки. Москва, 

1991. 

3. Ганзіна Т. І. Правила з елементарної теорії музики. Київ : 

Мелосвіт, 2007. 76 с. 

4. Красинская Л., Уткин В. Элементарна теорія музыки : 

учеб. пособие. Москва, 1991. 

5. Побережна Г.І. Загальна теорія музики. Київ : Вища 

школа, 2004. 

6. Прохорова Л.В. Українська естрадна школа. Вінниця: 

Нова Книга 2006. 

7. Сапожнік О.В. Сучасна популярна естрадна музика. 

Київ: ДАКККІМ, 2000. 

8. Смаглій Г.А. Основи теорії музики: підручник для навч. 

закл. освіти культури і мистецтв. Харків : Факт, 2001. 

9. Смаглій Г.А., Маловик Л.В. Основи теорії музики: 

Підручник для навчальних закладів освіти, культури і 



мистецтв. Харків: Ранок, 2013. 384с. 

10. Сєрова О.Ю. Елементарна теорія музики та аналіз 

музичних творів: навчально-методичний комплекс 

дисципліни. Київ: НАКККіМ, 2015. 164 с. 

11. Степурко В. І. Основи музичної композиції : 

навчальний посібник. Київ : НАКККіМ, 2011. 150 с. 

12. Товтін Н.І Методичні рекомендації до самостійного 

опрацювання навчальної дисципліни для студентів денної 

форми навчання «Культура і мистецтво». 

13. Юцевич Ю.Є. Музика: словник-довідник, Тернопіль 

словник-довідник, 2003. 

 

Інформаційні ресурси:  

1. http://library.nakkkim.edu.ua/ – електронний каталог 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

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

імені В. І. Вернадського 

3. http://www.info-library.com.ua/ Електронна бібліотека – 

підручники 

4. http://urait.ru/uploads/В. И. Петрушин. Музыкальная 

психология 

5. https://studfiles.net/ Г. Вильсон. Психология артистической 

деятельности. 

Локація та 

матеріально-

технічнезабезпечення 

Проведення лекційних та практичних занять з дисципліни 

«Елементарна теорія музики та аналіз музичних творів» 

потребує спеціального матеріально-технічного забезпечення. 

Проводиться в аудиторіях з фортепіано або іншим клавішним 

музичним інструментом. 
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https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogo-mistetstva/kafedra-

estradnogo-vikonavstva 

http://library.nakkkim.edu.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/Національна
http://www.info-library.com.ua/
http://urait.ru/uploads/
https://studfiles.net/
https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogo-mistetstva/kafedra-estradnogo-vikonavstva
https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogo-mistetstva/kafedra-estradnogo-vikonavstva



	add1ead39aa31b2910dd27589c8b056a2980692331c49e6175b317f168d65f3d.pdf
	c428dcd2dba0d0ebfbfa9cd468608d2e0cd2e0fcb62de002141e398eddd25b7e.pdf

