1. Анотація (опис) навчальної дисципліни (у т.ч. міждисциплінарні зв’язки):
Навчальна дисципліна «Основи музичної композиції» є професійно орієнтованою
дисципліною для підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр», спеціальності 025
«Музичне мистецтво». Викладається на IV курсі (XІІІ семестр) в обсязі 90 годин. 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 творчих здібностей та формування
професійного ставлення до вокального виконавства.
Міждисциплінарні зв’язки:

Фортепіано
Гармонія та
аналіз музичних
творів

Творча
майстерня
вокаліста

Сольний
спів

Сольфеджіо

Основи музичної
композиції
Українське музичне
мистецтво

Елементарна
теорія музики
Робота з
вокальним
ансамблем

Зарубіжне музичне
мистецтво

2. Мета дисципліни - посилити значення творчого підходу до виховання артиста-вокаліста
шляхом розвитку його музичної фантазії та набуття первинних навичок з основ музичної
композиції. Дисципліна також ставить за мету сприяння осмисленого ставлення студента до
творчої праці українських та закордонних композиторів, твори яких вивчаються на заняттях
з дисципліни «Сольний спів».
3. Завдання дисципліни:
1. Оволодіння сутністю основних теоретично знань та практичних навичок з основ
музичної композиції;
2. Формування в студента творчого художньо-образного мислення;
3. Оволодіння технікою аранжування вокальних творів для різних типів вокальних та
вокально-інструментальних ансамблів;
4. Виховання логічно осмисленого відношення до форми, композиції та драматургії
музичних творів різних жанрів.
Загальні компетентності
ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК 7. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК 15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Спеціальні (фахові) компетентності:
СК 2. Здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у виконавській
діяльності.
СК 3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва.
СК 4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між теорією та
практикою музичного мистецтва.
СК 6. Здатність використовувати професійні знання та навички в процесі творчої
діяльності.
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СК 7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні
знання у практичній діяльності.
СК 9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу.
СК 10. Здатність застосовувати базові знання провідних музично-теоретичних систем та
концепцій.
СК 11. Здатність оперувати професійною термінологією.
СК 12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її
в процесі практичної діяльності.
СК 13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків.
СК 15. Здатність здійснювати редакторську / менеджерську/ лекторську/ аранжувальну /
звукорежисерську діяльність в сфері музичного мистецтва.
СК 17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології
музикознавчої, виконавської, композиторської, диригентської, педагогічної
діяльності.
СК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими
традиціями у виконавстві, музикознавстві та музичній педагогіці.
4. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1. Знати:
- основний понятійний апарат таких навчальних дисциплін, як «Елементарна теорія
музики», «Сольфеджіо», «Гармонія та аналіз музичних творів»;
- музичні форми, їх композиційну будову та засоби розвитку музичного матеріалу;
- теорію музичних жанрів та стилів, їх характерні виражальні засоби та особливості.
2. Вміти:
- грати на музичному інструменті;
- визначати головні засоби музичної виразності на слух в нескладних музичних творах;
- визначати жанр та стиль музичних творів;
- аналізувати форму музичних творів різних стилів та жанрів.
3. Володіти елементарними навичками комплексного аналізу музичного твору.

5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3.
комунікація; 4.
автономність та
відповідальність)
Код
Результат
навчання
1.1
Знати:
сутність базових
теоретичних понять
з основ музичної
композиції

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

Форма: практичне заняття,
самостійна робота студента.
Методи: індуктивний,
бінарний, ситуаційний,
репродуктивний, наочний,
словесний, робота з
книгою.

Методи
оцінювання та
пороговий
критерій
оцінювання (за
необхідності)
Тестовий
контроль, усний
контроль:
фронтальне,
ущільнене,
індивідуальне
опитування
(60% вірних
відповідей)

%у
підсумковій оцінці
з дисципліни

5%
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1.2

Знати:
головні
закономірності
розвитку музичних
творів (естрадних
та академічних)

1.3

Знати:
базові
принципи
методології
аналізу
музичних
творів
(естрадних та
академічних)
Знати:
теорію повної
функціональної
ладотональної
системи

1.4

2.1

Вміти:
вільно володіти
музичнотеоретичною
термінологією.

2.2

Вміти:
робити
гармонізацію
мелодії у різних
стилях та жанрах.

2.3

2.4

Форма: практичне заняття,
самостійна робота студента.
Методи:
індуктивний,
проблемний,аналітичний,
частково-пошуковий, аудіо
методи, навчальна дискусія,
робота в парах/групах.
Форма: практичне заняття,
самостійна робота студента.
Методи: дедуктивний,
індуктивний, бінарний,
робота в парах/групах,
аналітичний.

Усний контроль:
ущільнене,
фронтальне
опитування
(60% вірних
відповідей)

10%

Письмовий
контроль, усний
контроль:
індивідуальне
опитування.
(60% вірних
відповідей)

10%

Форма: практичне заняття,
самостійна робота студента.
Методи: вправа,
дедуктивний, індуктивний,
бінарний, робота в
парах/групах, словесний,
наочний, аналітичний.
Форма: практичне заняття,
самостійна робота студента.
Методи: індуктивний,
бінарний, ситуаційний,
репродуктивний, наочний,
словесний, робота з
книгою, дискусія.
Форма: практичне заняття,
самостійна робота студента.
Методи: ситуаційний,
аудіо метод, вправи, робота
в парах/групах.

Усний контроль:
індивіуальне,
фронтальне
опитування
(60% вірних
відповідей)
Письмовий
контроль,
тестовий
контроль (60%
правильних
відповідей)

Письмовий та
тестовий
контроль, Усний
контроль:
індивідуальне
опитування (60%
правильних
відповідей)
Вміти:
Форма: практичне заняття, Письмовий та
робити переклад
самостійна робота студента. тестовий
або обробку для
Методи:дослідницький,
контроль,
вокального ансаблю ситуаційний, аудіо метод,
усний контроль:
різних жанрів та
вправи, робота в
(60% правильних
стилів.
парах/групах.
відповідей)
Вміти:
Форма: практичне
Письмовий та
аналізувати
заняття,самостійна робота
тестовий
елементи музичної студента
контроль,
виразності у
Методи: дослідницький,
усний контроль
музичних творах
проблемний, аналітичний,
індивідуальне
навчальна дискусія
опитування: (60%
різних жанрів та
стилів
правильних

10%

5%

10%

10%

5%
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3.1

3.2

4.1

4.2

Здатність
користуватися
сучасною
термінологією
музичного
мистецтва
Формування
музичноаналітичної уяви
та вміння цілісної
орієнтації в
музичному
мистецтві
Здатність до
подальшого
навчання,
демонстрація
застосування
отриманих знань на
практиці у
міждисциплінарних
зв’язках
Стимулювання
творчої
активності
студентів

відповідей)
Форма: практичне заняття,
Письмовий та
самостійна робота студента. тестовий
Методи:дедуктивний,
контроль,
індуктивний,
(60% правильних
дослідницький
відповідей)
Форма: практичне заняття,
самостійна робота студента.
Методи: проблемний,
дослідницький,
аналітичний,

Усний контроль:
індивідуальне,
ущільнене,
фронтальне
опитування

5%

10%

Форма: самостійна робота
студента.

10%

Форма: самостійна робота
студента.

10%

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації)
Результати навчання дисципліни
(код)
Програмні
1.1 1.2. 1.3. 1.4. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2
результати
навчання (назва)
РН 2
Володіти
методами
та
навичками
сольного
та
ансамблевого
співу, +
репетиційної роботи та концертних
виступів.
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

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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РН 5.
Відтворювати драматургічну концепцію
музичного
твору,
створювати
його
художню інтерпретацію.
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.
РН 12.
Володіти
термінологією
музичного
мистецтва, його понятійно-категоріальним
апаратом.
РН 14.
Використовувати на професійному рівні
методи та прийоми викладання вокалу.
РН 15
Демонструвати
музично-теоретичні,
культурно-історичні знання з музичного
мистецтва.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7. Схема формування оцінки. (згідно п.7 «Положення про організацію освітнього
процессу в НАКККіМ» від 16 грудня 2015 р.)
7.1 Форми оцінювання студентів:
1.
2.
3.
4.

Самостійні завдання з тем ЗР1 ( 2 завдання) : —10 балів / 6 балів за кожне
Самостійні завдання з тем ЗР2 ( 2 завдання) : —10 балів / 6 балів за кожне
Оцінювання роботи під час практичних занять (ЗР 1-2): —40 балів/ 24 балів.
Підсумкове оцінювання (диф. залік): — 20 балів/ 12 балів.

- підсумкове оцінювання: диф. залік
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 двох
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 (диф. залік).
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Зміст курсу поділений на два змістовних розділи. Кожний змістовий розділ 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).
Загальна сума балів – 100 балів (із них, семестрове оцінювання – максимум 80 балів;
підсумкове оцінювання (диф. залік) – максимум 20 балів).
VIII семестр
ЗР 1

ЗР 2

30 залікових балів (максимум)

30 залікових балів (максимум)

Підсумкови
й контроль
(диф. залік)

Сума

Самостійна
робота
студента

Практичні
заняття

Самостійна
робота
студента

Практичні
заняття

20

100

20

20

20

20

20

100

Умовою допуску до підсумкової роботи (дифиренцьований залік) є отримання
студентом під час семестрового оцінювання не менше ніж 40 балів (критично-розрахунковий
мінімум). При цьому обов’язковим є успішне складання контрольних робіт та виконання
самостійних робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни.
Підсумкова робота / диф. залік
Семестрова
Підсумква
кількість балів
оцінка
Мінімум
48
12
60
Максимум

80

20

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 дифиренцьованому заліку 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

Оцінка за шкалою
ЄКТС
А
В
С
Д
Е
FX
F
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8. Структура навчальної дисципліни.
№
п/п

Номер і назва теми*

Кількість годин
Самостійна робота
Практичні

Змістовний розділ 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Композиція як вид індивідуально художньої творчості.

2

Музичні засоби виразності в контексті
2
композиторського задуму
2
Основні принципи мелодичного розвитку в музиці
Роль ритмічно-темпової організації музики в розвитку
2
художнього образу в музичному творі
Гармонія та її роль у формотворенні музичної
2
композиції
2
Музична фактура.
Змістовний розділ 2
2
Взаємодія форми і змісту музичного твору
2
Компонування експозиційних побудов у формі періоду
2
Компонування завершених побудов у простих формах
2
Компонування варіації на українську народну пісню
2
Компонування обробки народної пісні
2
Компонування у жанрі «кавер-версія»
Форма оцінювання – Диференційований залік
ВСЬОГО

24

2
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66

Загальний обсяг – 90 год., в тому числі:
Практичні заняття – 24 год.
Самостійна робота –66 год.
9. Рекомендовані джерела:
Основна: (Базова)
1. Степурко В.І. Основи музичної композиції : навчальний посібник. Київ : НАКККіМ, 2011.
150 с.
2. Шёнберг А. Упражнения по композиции для начинающих. Москва: Классика-XXI, 2003.
68 с.
Додаткова:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. Москва: Советский
композитор, 1979.
Верещагіна О. Є. Засоби музичної виразності та їх роль в процесі формотворення.
Київ, 1989.
Гнесин М.ф. Начальный курс практической композиции. Москва: Музгиз, 1962.
Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию. Москва: “Музыка”, 1984. 255 с.
Дудка Ф. А. Основы нотной графики. Київ : Музична Україна, 1977.
Іваницький А.І. Українська народна музична творчість. Київ, 1990.
Когоутек Ц. Техника композиции в музыке ХХ века. Москва: “Музыка”, 1976. 365 с
Лемішко М.М. Гармонія. Частина 1. Діатоніка: навчальний посібник. Вінниця: Нова
книга, 2007. 164 с.
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9. Месснер Э. Основы композиции. Москва: “Музыка”, 1968. 503 с.
10. Назайкинский Е. В. Логика музыкальной композиции. Москва: Музыка, 1982. 319 с.,
нот.
11. Побережна, Г. І. Загальна теорія музики : Підручник для ВНЗ. Київ: Вища школа,
2004. 303 с.
12. Сєрова О.Ю. Елементарна теорія музики та аналіз музичних творів : навчальнометодичний комплекс дисципліни. Київ : НАКККіМ, 2015. 164 с.
13. Скорик М. Структура та виражальна природа акордики в музиці ХХ ст. Київ:
“Музична Україна”, 1984. 156 с.
14. Смаглій Г.А., Маловик Л.В. Основи теорії музики: Підручник для навчальних закладів
освіти, культури і мистецтв. Харків: Ранок, 2013. 384с.
15. Петрушин В.И. Музыкальная психология. Москва: Пассим, 1994.
16. Тараканов М.Е. Замысел композитора и пути его воплощения: Сб. «Психология
процессов художественного творчества» Ленинград: Наука, 1980.
17. Холопова В. Н. Музыка как вид искусства: учеб. пособие для студ. конс. и муз.
училищ; 2-е изд. Санкт-Петербург: Лань, 2000. 320с.
18. Холопова В. Н. Теория музики : мелодика, ритмика, фактура, тематизм. СанктПетербург: Лань, 2002. 368 с.
19. Холопова В. Н. Фактура. Москва: Музыка,1979. 87с.
20. Холопов Ю. Н. Гармония. Теоретический курс. Санкт-Петербург: Лань, 2003. 544 с
21. Чугунов Ю.Н. Гармония в джазе. Москва: Музыка, 1985.
22. Шацилло А. Некоторые вопросы обучения гармонизации мелодики. Москва, 1982.
23. Шатковский Г. Развитие музыкального слуха и навыков творческого музицирования.
Москва: Советский композитор, 1987.
24. Шип С. Музична форма від звуку до стилю: Навч. посіб. Київ, 1998.
10. Додаткові інформаційні ресурси (за наявності):
Інтернет ресурси

1
2
3
4
5

http://www.lafamire.ru/
www.musicfancy.net/
http://term.in.ua/
music-teoria.ru/
http://www.belcanto.ru/

Сольфеджіо. Теорія музики.Аналіз. Гармонія
Теорія музики, історія музики, аналіз музики.
Словник-довідник музичних термінів
Музична теорія
Сайт про класичну музику
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