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Обсяг курсу – 180 годин 

Лекційних та семінарських – 80 годин 

Самостійна робота – 100 годин 

Іспит 

 

1 .  О П И С  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И  

«Актуальні проблеми аналізу музичного твору:  

теорія, методологія,  практика»  

Найменування 

Показників 

Галузь знань, 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів ECTS –

 6 
02 Культура і Мистецтво 

Дисципліни, які забезпечують 

набуття професійних 

компетентностей. Дисципліни 

фундаментальної підготовки 

Модулів: 1 Рік підготовки: 1-й 

Змістовних модулів: 2 Семестри: 1-2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: –– 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

третій освітньо-творчий 

рівень вищої освіти 

Лекційні, семінарські – 80 

Загальна кількість годин: 

180 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 0,44 

самостійної роботи 

аспіранта – 0,56 

Самостійна робота:  100 

Індивідуальні завдання - 0 

Вид контролю: 

Змістовний модуль 1 (залік) – 

1 семестр 

Модуль (змістовний модуль 2; 

іспит) – 2 семестр 
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2 .  М Е Т А  І  З А В Д А Н Н Я  

Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И  

Сучасний світ характеризується величезним кількісним і якісним 

зростанням ідей, їх ускладненістю та нагромадженістю. Це стосується 

повною мірою ідей художніх, мистецьких. Найоптимальнішим об’єктом 

утілення та передачі колективних чи індивідуальних художніх ідей і змістів, 

що характеризується повнотою, цілісністю і завершеністю, виступає 

в європейській музичній культурі з часів Ars nova твір, який від середини 

XVI ст. часто позначується в музиці як Opus. 

Художнє мислення, що відображається у музичному творі, і художній 

зміст, що його слухач виформовує під час сприйняття твору, постійно 

змінюються й ускладнюються в процесі розвитку, змін і ускладнення 

художніх ідей та форм їх побутування у суспільстві. Художні образи, втілені 

у творі, виникають у творчій уяві композитора чи виконавця-співавтора 

значною мірою як результат осмислення і відображення реалій і фактів 

довколишньої дійсності. Тому часто чи не єдиним призначенням 

мистецького твору вважали художнє відображення дійсності, її побутових, 

соціальних та ідеологічних реалій. 

З часом стало зрозумілим, що художні образи музичного твору не 

є синонімічним поняттям до образів життя. Усі музичні образи виявлені 

у художньому звуковому втіленні, а тому сукупно відображають і образи 

реальної дійсності, і віртуальні образи людської уяви, і різні аспекти 

осмислення внутрішнього світу людини, і загальні закономірності людського 

мислення, емоції, стани, прагнення, а також соціокультурні реалії епохи 

(чи епох), яка їх породила, та стан розвитку музично-виразових засобів, 

пов’язаний з цими реаліями. 

Розуміння сутності і змістів музичного твору ще більше ускладнилося 

наприкінці ХІХ ст. коли до осмислення і розуміння художнього твору почали 

застосовувати закон Гумбольдта-Потебні. Завдяки цим чинникам на 

авансцену аналітичного процесу вийшов іще один повноцінний учасник 

музично-творчого процесу – слухач. Таким чином на межі ХІХ – ХХ століть 

було започатковано процес формування однієї з ключових концепцій 

формування і аналізу змісту музичного твору – теорії відкритого семіозису. 

Двадцяте століття із його глобалізацією та інформаційним бумом не 

тільки остаточно не вирішило поставлених до цього проблем аналізу 

і розуміння музичного твору, але й розширило їх об’єм і поставило ряд нових 

питань. Уперше були, зокрема застосовані в музичній аналітиці 

інтердисциплінарні та культурологічні підходи, почали широко залучатися 

до досліджень аналіз процесу музичної комунікації і дискурс-аналіз, широко 

вивчаються музично-мовні та мовленнєві характеристики музичних творів, 

семіотичний і стильовий аналіз та ін. 

Стрімкі темпи розвитку сучасного суспільства вимагають від фахівця 

будь-якої галузі гуманітарної науки досконалого володіння методами 

дослідження мистецького, а в музикознавстві і культурології – й музичного 
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твору, його форми та функцій, композиційних особливостей, наявності 

практичних навичок аналітичної роботи, уміння застосувати комплекс 

доцільно дібраної й ефективної наукової методології, що дозволяє бути 

в авангарді культурно-мистецьких перетворень. Особливо це стосується 

представників мистецьких і, зокрема, музичних професій і покоління 

молодих науковців, успіх діяльності яких багато в чому залежить від уміння 

ефективно використати у своїй діяльності нагромаджені знання і досвід. 

При укладанні цієї навчальної програми було застосовано комплексний 

підхід, що є найбільш релевантним при формуванні у майбутніх музикантів 

навичок практичної музичної аналітики та узагальнення її результатів. 

Мета курсу – ознайомлення аспірантів з основними сучасними 

теоріями онтологічного та гносеологічного статусів музичного твору, його 

структурних. художніх особливостей, функцій та функціонування 

у мистецтві і суспільстві, змістової складової та ефективними 

дослідницькими методиками і практичне їх засвоєння. 

Завдання курсу: 

 сформувати у здобувачів наукового ступеня доктора мистецтва 

уявлення про феномен музичного твору в комплексі реалій сучасної 

музично-культурної діяльності; 

 розкрити зв’язки онтологічного, гносеологічного та 

аксіологічного статусів музичного твору з його потенційними змістами та 

дискурсивною реалізацією в умовах постмодерної множинності; 

 виявити специфіку аналізу композиційної структури музичного 

твору в поєднанні із соціокультурними реаліями та художніми традиціями в 

сучасних умовах і в контексті конкретної науково-творчої парадигми; 

 визначити основні методологічні підходи для застосування 

різних систем формування змістової складової музичного твору на основі 

використання певної музичної мови, роз’яснити основні положення 

рецептивної поетики у зв’язку з процесами відкритого семіозису; 

 сформувати в аспірантів уміння ідентифікувати музичний твір як 

феномен тексту культури у його текстовій, інтертекстовій та інтермедіальній 

іпостасях, поціновувати цей твір як художньо цілісний артефакт, що 

усталюється в пресі виконання; 

 дати аспірантам можливість активізувати власний аналітично-

творчий потенціал та оволодіти навичками практичного використання 

результатів аналітики у процесі музично-культурної, музично-теоретичної та 

музично-виконавської діяльності. 

 

Методика викладання курсу передбачає проведення лекційних 

та семінарських занять, практичних розглядів музичних творів, 

їх структурно-композиційних, функційних та комунікативних особливостей, 

вивчення процесів формування змістів та їх усталення у різних дискурсах, 

підбір і застосування різних дослідницьких методологій, індивідуальну 

самостійну роботу. 
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О с н о в н і  ф о р м и  р о б о т и :  

1. Виклад теоретичного матеріалу з ілюстративним показом прикладів. 

2. Аналіз музичних творів як культурно-творчих феноменів, 

мистецьких явищ у широкому соціокультурному і художньо-стильовому 

контексті. 

3. Творчі експерименти з варіантами художнього прочитання музичних 

творів на основі застосування різних аналітичних методик. 

Такі форми роботи сприяють залученню аспірантів до спільної роботи, 

допомагають їм краще усвідомити теоретичні питання проблематики курсу. 

З метою активізації навчального процесу аспірантам пропонується 

самостійно готувати доповіді на семінарські заняття із залученням таких 

матеріалів, як наукові праці провідних фахівців у сфері теорії художньої 

творчості, музичної комунікації та аналізу змісту музичного твору. 

Засвоєння пропонованого програмою навчального матеріалу поряд із 

вивченням інших дисциплін мистецтвознавчого, музично-теоретичного та 

музично-практичного спрямування дасть можливість майбутнім фахівцям 

вільно орієнтуватись у вирі різностильових музично-культурних явищ та 

творчих тенденцій, стане базою для наукового розгляду і оцінки 

різноманітних музичних творів в контексті аналізу музично-історичного 

процесу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен знати: 

художньо-культурні епохи в історії музики, базові засади теорій стилю і 

жанру в музиці, основні поняття академічної теорії музичної форми, етапи її 

формування і розвитку, визначення базової термінології курсу, складові 

системи текст – твір – рецепція, співвідношення усталених і змінюваних 

значеннєвих параметрів музичного твору, різні складники музичного 

мовлення в процесі звуково-часової реалізації твору; 

уміти: володіти навичками аналітичної діяльності, поєднувати базові 

підходи музичної аналітики із даними та методиками суміжних дисциплін, 

визначати конфігурацію історично, стильово та комунікативно мотивованих 

значень у структурі змісту музичного твору, давати їм вмотивовані актуальні  

тлумачення. 
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3 .  С Т Р У К Т У Р А  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И  

Назва змістових модулів і тем 

«Актуальні проблеми аналізу 

музичного твору: 

теорія, методологія, практика» 
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1 2 3 4 5 6 7 
МОДУЛЬ І. Актуальні проблеми аналізу музичного твору: теорія, методологія, 

практика 

Змістовний модуль 1. 

Музичний твір як художньо-мистецький феномен: традиція, сучасність 

Тема 1. Музичний твір і його статус. 

Функції музики в суспільстві і типи 

аналізу музичного твору. 

18 8 4 4 10 – 

Тема 2. Джерела аналізу музичного 

твору і їх еволюція.  
18 8 4 4 10 – 

Тема 3. Традиційні і нормативні 

підходи до аналізу музичного твору.  
18 8 4 4 10 – 

Тема 4. Онтологічна концепція музичного 

твору в першій половині ХХ століття. 
18 8 4 4 10 – 

Тема 5. Феномен музичного твору 

в другій половині ХХ століття. 
18 8 4 4 10 – 

Контроль модульний І: 

за змістовним модулем 1. 
2 2    2 

Разом за змістовим модулем 1. 90 40 20 20 50 2 

Змістовний модуль 2 

Проблеми аналізу музичного твору: сучасний вимір і нові тенденції 
Тема 1. Зміст музичного твору. 

Дихотомія «зміст і форма» в музиці Європи. 
18 8 4 4 10 – 

Тема 2. Музика як семіотична 

система. 
18 8 4 4 10 – 

Тема 3. Особливості і закономірності 

музичної форми в структурі змісту 

музичного твору. Музична драматургія. 

18 8 4 4 10 – 

Тема 4. Художня цілісність музичного 

твору. Невизначеність форми і проблема 

відкритого семіозису. Індивідуально-

авторські проекти. Теорія прецеденттності. 

18 8 4 4 10 – 

Тема 5. Музичне виконавство і 

актуальні питання аналізу твору. 

Виконавська концепція в процесі аналізу. 

18 8 4 4 10 – 

Контроль модульний І: 

за змістовним модулем 2. 
2 2    2 

Разом за змістовним модулем 2. 90 40 20 20 50 2 

РАЗОМ ЗА МОДУЛЕМ І: 180 80 40 40 100 4 
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4 .  П Р О Г Р А М А  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И  

4. 1. МОДУЛЬ І. Актуальні проблеми аналізу музичного твору: теорія, 

методологія, практика 

4 .  1 .  1 .  З м і с т о в н и й  м о д у л ь  1 .  М у з и ч н и й  т в і р  я к  

х у д о ж н ь о - м и с т е ц ь к и й  ф е н о м е н :  т р а д и ц і я ,  с у ч а с н і с т ь  

Тема 1 

Музичний твір і його статус. 

Функції музики в суспільстві і типи аналізу музичного твору 

Феномен музичного твору, його походження і становлення. Функції 

музики в суспільстві і типи аналізу музичного твору. Засоби аналізу 

музичного твору. Мета музичного аналізу. Прикладна і автономна 

(функціональна) музика і їх особливості. Музичний твір у європейській 

музиці нового часу, його копіювання і технічна відтворюваність. Музичний 

твір і авторське право. Роль аналізу музичного твору в історичному 

музикознавстві. 

Рекомендована література: 1, 2, 5, 8, 11, 12, 14, 16, 22, 25, 28, 30-35, 38-

40, 42, 50, 52, 53, 56-58, 60, 61, 63-67, 69-71, 73, 80, 81, 84, 93, 94, 99, 101, 103-

105, 108, 110, 111, 113, 117, 120, 123, 125, 126.. 

Тема 2 

Джерела аналізу музичного твору і їх еволюція 

Естетичні погляди і етичні переконання в процесі музичного аналізу. 

Культурологічні аспекти аналізу музичного твору. Музичний твір у процесі 

оформлення, виконання і сприймання. Рукописні джерела, їх типи і 

достовірність. Друковані музичні твори. Парамузичні й екстрамузичні 

джерела. Містифікації музичних творів. Фонографічні джерела музичної 

аналітики. Аналіз музичного твору в контексті музичного спілкування. 

Рекомендована література: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 22-25, 27, 28, 30, 31, 33-35, 

40, 42, 47-49, 51, 56, 58, 60, 61, 63, 64, 69, 71, 73, 74, 80, 81, 83, 84, 86, 94, 97-

99, 101-104, 106, 108, 109, 111-114, 117, 118, 121, 123-125, 128, 131. 

Тема 3 

Традиційні і нормативні підходи до аналізу музичного твору 

Характеристики культурних епох та їх віддзеркалення у творі. 

Традиційні і нормативні парадигми в аналізі музичного твору. Регіональні, 

локальні й національні особливості в музичних творах. Константні моделі й 

інноваційний компонент у музичних творах. Часові аспекти в аналізі 

музичного твору: ритмічна організація і пропорціювання. Проблема 

фіксування тексту твору і музичної нотації. Метроритмічні і темпові 

характеристики музичного твору. Аналіз звученнєвих особливостей 

музичного твору. Історично-стильовий компонент в аналізі музичного твору. 



9 

Рекомендована література: 2, 6, 11, 14, 16, 24-31, 35-37, 39-42, 56, 60, 

61, 69, 72-74, 77, 79-81, 83, 91-93, 96, 103, 104, 107-110, 112-114, 117, 121-123, 

125. 

Тема 4 

Онтологічна концепція музичного твору 

в першій половині ХХ століття 

Музичний твір в епоху модернізму. Структурні чарунки (мотиви) і 

музичні лексеми (муземи) в музичному творі. Нові чинники формування 

змісту музичного твору. Авторські парадигми у формуванні музичних творів. 

Форми і види музичної комунікації першої половини ХХ ст. та їх вплив на 

зміну статусу музичного твору. «Музика умеблювання» Е. Саті і її розвиток у 

ХХ столітті. Логоцентризм у статусі музичного твору у першій половині 

ХХ століття. Феномен тиражування музичних творів у ХХ столітті і зміна їх 

статусу. Процесуальність і енергетика як об’єкти аналізу музичного твору. 

Рекомендована література: 2, 5, 8, 9, 10, 12-15, 17, 18, 22, 24, 26, 27, 29, 

30, 31, 33-37, 39, 41, 43, 44, 48-51, 53-55, 60, 63-65, 70, 73, 74, 79-86, 91, 93, 

95-98, 101-105, 109-112, 118-120, 122, 124-126. 

Тема 5 

Феномен музичного твору в другій половині ХХ століття 

Рецепція феномену музичного твору у другій половині ХХ століття. 

Емоційне і раціональне в музичному творі. Серіальність і алеаторика в 

музичних творах. Позамузичні компоненти в музичних творах. Феномени 

звуку і звучання у становленні музичного твору. Зміни концепції музичних 

творів. Музичний твір у ситуації постмодерної плюральності. Роль 

інтерпретаційних моделей в аналізі музичного твору. Твір як головний 

чинник музичномовної комунікації. 

Рекомендована література: 3, 5, 8-10, 12-15, 17, 18, 21, 24, 25, 31-35, 37, 

40, 41, 44-52, 55, 58, 61, 64, 65, 68, 70, 73, 75, 76, 80-83, 86-89, 96, 103, 104, 

109-111, 117-119, 127, 132. 

 

4 .  1 .  2 .  З м і с т о в н и й  м о д у л ь  2 .  П р о б л е м и  а н а л і з у  

м у з и ч н о г о  т в о р у :  с у ч а с н и й  в и м і р  і  н о в і  т е н д е н ц і ї  

Тема 1 

Зміст музичного твору. Дихотомія «зміст і форма» в музиці Європи 

Поняття змісту музики і музичного твору. Загальнофілософські підходи 

до визначення змісту музики. Дихотомія «зміст і форма» в музиці Європи. 

Поняття музичної форми. Специфіка музичного змісту. Зміст ідей в музиці 

різних епох: взаємозв’язок філософських, історичних і музичних ідей. 

Універсальні і національні маркери змісту музичного твору. Локальні та 
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індивідуальні концепції змісту музичного твору. Стиль як чинник змісту. 

Зміст індивідуально-авторських новотворів. 

Рекомендована література: 3, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 16-18, 20, 24, 28, 29, 32-

34, 36, 37, 39, 40, 42-44, 47, 48, 54, 59-61, 63, 68, 70, 72, 75-77, 80, 83, 84, 88-

90, 103, 104, 106-108, 110-118, 120, 121, 129, 130, 132, 133. 

Тема 2 

Музика як семіотична система 

Музична мова як семіотична система. Усталені семіотичні коди як 

чинники змістотворення в музичному творі. Семантика музичних знаків, її 

специфіка і мобільний характер. Суспільно-історична обумовленість 

використовуваних в музиці знакових систем. Поєднання різних знакових 

систем в одному музичному творі. Співвідношення твору і тексту: твір як 

один із можливих варіантів реалізації тексту. Музичний твір як знак 

культури. Вплив соціокультурних реалій на усталення і трансформацію 

змісту твору. Стиль і жанр як фактори формування змісту музичного твору. 

Музично-риторичні фігури, музичні топіки і жести. Мовленнєві жанри в 

музиці, їх комунікативна специфіка і таксономія. Актуальні питання 

мовленнєвих жанрів і музичної комунікації.  

Рекомендована література: 1, 3, 4, 8, 13-20, 24, 28, 33-36, 38, 43-46, 48-

49, 55, 59-61, 64, 66, 68, 70, 75-78, 82, 83, 85, 86, 90, 92, 93, 103, 104, 106. 107, 

110, 111, 114-116, 121, 127, 128, 129-133. 

Тема 3 

Особливості і закономірності музичної форми в структурі змісту 

музичного твору. Музична драматургія 

Дихотомія «форма і зміст» в контексті музичного твору. Змістовність 

музичної форми. Історично обумовлені композиційні схеми. Нормативні 

формотворчі моделі. Типізоване й індивідуальне в композиційній будові 

твору. Структурне і функціональне в музичній формі. Роль змістового начала 

в становленні музичної форми. Феномен розвитку у музичному творі. 

Розвиток музичного матеріалу і загальні логічні функції в творі (вступ, 

експонування-виклад, середина-розвиток, зв’язування, завершення). Вияв 

логічних функцій на структурно-композиційному рівні. Драматургічні 

функції і їх обумовленість змістом. Види виразовості, психологічні стани, 

втілені в музиці, типи руху, інтенційність, позамузичні чинники ідейно-

художнього характеру як комплекс драматургічних функцій музичного 

твору. Музична драматургія як тип розподілу драматургічних функцій в 

музичному творі. Музична драматургія і її роль в музичних творах ХХ – 

ХХІ століть. 

Рекомендована література: 2, 7, 8, 11, 12, 14, 17, 24, 26, 28, 31, 33, 34, 

39, 40, 42, 43-49, 54, 56, 57, 61, 62, 64, 69, 70, 77, 88-90, 100, 102-104, 110, 112, 

118, 122-124, 126, 128, 129, 130, 133. 
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Тема 4 

Художня цілісність музичного твору. Невизначеність форми і проблеми 

рецептивної поетики й відкритого семіозису. 

Індивідуально-авторські проекти. Теорія прецедентності 

Ціле і часткове в музичному творі. Поняття художньої цілісності. 

Музичний твір як художня цілісність. Тенденції холізму в музиціі 

ХХ століття. Невизначеність форми як змісту, лакунарні місця в системі 

художніх значень (місця невизначеності за Р. Інгарденом). Проблема 

відкритої форми (в тлумаченні У. Еко). Процес формування концепції 

відкритого семіозису (від І. Франка до У. Еко). Онтологічний статус 

індивідуально-авторських новотворів. Науково-творчі парадигми: статус і 

втілення. Стильова і семантична множинність в музичному творі. 

Інтертекстуальність і дискурс в контексті аналізу. «Свій» і «чужий» у 

музичному творі; проблема цитацій. Теорія прецедентності і змісти 

музичного твору. Феномен повсякденності і музичні твори (за 

Б. Вальденфельсом).Твір – п’єса – проект – конструкція: постмодерні реалії 

музичної творчості. 

Рекомендована література: 5, 13, 14, 17-20, 21, 26, 32-34, 43, 44, 47-49, 

51, 54, 55, 59, 60, 64-66, 68, 70, 74, 75, 78, 81, 85, 87-90, 92, 93, 100, 103, 104, 

106-18, 114-116, 119, 121, 127, 129-131, 133. 

Тема 5 

Музичне виконавство і актуальні питання аналізу твору. 

Виконавська концепція в процесі аналізу 

Множинність варіантів прочитання музичного тексту. Виконавські 

концепції і виконавський аналіз. Музичний текст і музичний твір: подібності 

і відмінності. Індивідуальні прочитання музичних текстів виконавцями. 

Музично-виконавська інтерпретація музичного твору і її історично-стильова  

узалежненість. Вибудовування змістів у виконавських інтерпретаціях. 

Значення виконавських концепцій для аналізу музичного твору. Положення 

«Ролі читача» У. Еко в музичній комунікації. Рецептивна спрямованість 

твору в музичному виконавстві, інтенційність виконуваних творів. Художня 

цілісність як основний критерій естетичного сприйняття музичного твору. 

Рекомендована література: 4-6, 9, 10, 13, 14, 16-18, 21, 24, 28, 37-39, 43-

46, 48, 49, 54, 60, 62, 70, 74-78, 88-90, 106-108, 114-116, 118, 121, 128-132. 
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5 .  Т Е М И  С Е М І Н А Р С Ь К И Х  З А Н Я Т Ь  

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Статус музичного твору: становлення, еволюція 

сучасний стан. 
4 

2 Формування і розвиток підходів до аналізу музичного 

твору. Типи і види аналізу. 
4 

3 Музична семіотика. Формування значень і змісту в 

музичному творі. Типи і функції мовленнєвих жанрів. 
2 

4 Текст і твір. Художня цілісність і невизначеність 

кінцевої форми музичного твору. Особливості 

дискурсу в музиці. Теорія прецедентності. 

2 

5 Твір у системі музичного виконавства 2 

 Всього  14 

 

Семінар 1. Статус музичного твору: становлення, еволюція, 

сучасний стан 

План 

1. Виникнення і усвідомлення явища музичного твору. 

2. Прикладна й автономна (функціональна) музика і концепція 

музичного твору. 

3. Соціокультурні чинники у процесі змінювання статусу музичного 

твору. 

4. Концепція перехідної епохи до стану «Opus Posth». 

5. Статус музичного твору в сучасних умовах. 

Мета заняття полягає у з’ясуванні поняття музичного твору, 

простеженні основних історичних етапів виникнення і поширення творів 

мистецтва і музики зокрема, окресленні відмінностей між поняттям і явищем 

музичного твору, виявленні ролі концепції музичного твору в умовах 

автономної музики у розповсюдженні музично-естетичної інформації і 

усталенні нормативних типів музичного спілкування. Під час підготовки до 

семінарського заняття аспірантам пропонується розглянути і проаналізувати 

різні погляди музикантів і науковців кінця ХХ – початку ХХІ століть на 

статус музичного твору в сучасних умовах. 

Рекомендована література: 8, 9, 14, 17, 18, 24, 25, 27, 31-35, 38-40, 60, 

61, 70, 80, 90, 102-104, 108, 110, 120, 123, 125.. 

 

Семінар 2. Формування і розвиток підходів до аналізу музичного 

твору. Типи і види аналізу 

План 

1. Відмінність поглядів на завдання і мету аналізу музичного твору у 

різні художні епохи. 
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2. Співвідношення традиційного і новаційного в аналізі музичного 

твору. 

3. Основні типи аналізу музичного твору. 

4. Проблеми поєднання різних типів аналізу. 

5. Актуальні підходи до аналізу музичного твору на межі ХХ – ХХІ 

століть. Аналітичні методи із застосуванням цифрових технологій. 

Мета заняття полягає у з’ясуванні історичної змінюваності підходів до 

аналізу і його завдань відповідно до змінюваності художніх епох та 

історичних періодів. Слід звернути увагу на домінування нормативних 

підходів до аналізу музичного твору та його оцінювання. Необхідно 

пояснити початкове неприймання новаційних методів аналізу більшістю 

представників усталених парадигм та фрагментарне «входження» новацій у 

тіло нормативних методів аналітики. В ході розгляджу цих питань потрібно 

назвати основні типи аналізу музичного твору і охарактеризувати їх. Вказати 

на кореляцію домінування тих чи інших типів аналізу із пануючими 

практиками музикування. Варто звернути увагу на залучення до аналізу 

музичного твору у ХХ столітті нових методів, запозичених з інших наук, а 

також – із кінця ХХ ст. – цифрових технологій та охарактеризувати їх. 

Рекомендована література: 1, 2, 5, 8, 9, 12, 14, 16-18, 22, 24, 26, 30, 31-

35, 38, 39, 42, 47, 48, 53, 56, 57, 60, 61, 64, 66, 69, 70, 73, 74, 76, 79, 80, 86, 88-

91, 93, 94, 96, 100, 101, 103, 104, 106-110, 112, 114, 115, 120, 121-125, 129, 

130, 132. 

 

Cемінар 3. Музична семіотика. Формування значень і змісту в 

музичному творі. Типи і функції мовленнєвих жанрів в музиці 

План 

1. Змістовність музичної форми. Історично обумовлені композиційні 

схеми. Нормативні формотворчі моделі. 

2. Структурне і функціональне у формі музичного твору. 

3. Знак і значення в музичному творі. Стильова специфіка як складник 

значень в музичних творах. 

4. Мовленнєва природа музичного спілкування. Особливості 

дискурсу. 

5. Система мовленнєвих жанрів як головний чинник формування 

змістів музичного твору.  

Мета заняття полягає в роз’ясненні функцій, ролі і значення музичної 

форми твору. У результаті заняття у аспірантів слід сформувати уявлення про 

основи музичної мови як системи специфічних кодів і знаків, як музичної, 

так і позамузичної природи. Необхідно детально розглянути  положення про 

мовленнєві жанри в музиці, їх інтенційність та ієрархічну організацію. 

Необхідно також засвоїти специфіку драматургічної організації і формування 

змістів у музичному творі. 

Рекомендована література: 1-3, 7, 8, 12, 14-18, 21, 24, 28, 31-34, 36-38, 

40, 42-46, 48, 49, 54, 58-64, 68, 70, 75-78, 80, 82, 86-90, 92, 96, 103, 104, 106, 

110, 114-116, 118, 121, 127-130, 131-134. 
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Семінар 4. Текст і твір. Художня цілісність і невизначеність 

кінцевої форми музичного твору. Особливості дискурсу в музиці 

План 

1. Поняття тексту музичного твору. 

2. Принципи холізму в аналізі музичних творів. 

3. Дискурс як спосіб споживання музичних значень.. 

4. Феномен відкритого твору. 

5. Основи теорії прецедентності і аналіз музичного твору. 

6. Індивідуально-авторські проекти у музиці ХХ – ХХІ століть. 

Мета заняття полягає в роз’ясненні принципових відмінностей між 

музичним текстом і музичним твором. Слід звернути увагу на проблему 

художньої цілісності та цілісності сприймання музичного твору, їх 

пріоритетність в аналізі музичних феноменів. Необхідно уточнити окремі 

аспекти і особливості дискурсу в музиці та його впливу на формування 

змістів. Звернути особливу увагу на впливи на спрйняття музичного твору 

різних аспектів теорії прецедентності. Неодмінно розглянути також феномен 

відкритого твору (У. Еко) та явище індивідуально-авторського проекту в 

сучасній музичній практиці і методи його аналізу. 

Рекомендована література: 2, 3, 7, 8, 11-21, 24, 28, 33-35, 38, 43, 44, 47, 48, 

54, 59-61, 65, 68, 70, 76, 82, 88-90, 103, 104, 106, 107, 114-116, 121, 128-130. 

  

Семінар 5. Твір у системі музичного виконавства 

План 

1. Музичне виконавство: наука і мистецька практика. 

2. Рецептивна спрямованість музичного твору. 

3. Множинність варіантів виконавської інтерпретації музичного 

тексту і її чинники. 

4. Художня цілісність музичного твору і виконавська концепція. 

5. Художньо-історичні стилі виконавства і проблеми трансформації 

змістів музичного твору. 

Мета заняття полягає у з’ясуванні сутності поняття музичного 

виконавства та наукового підґрунтя при формуванні його концепції. Слід 

звернути особливу увагу на питання рецептивної поетики, які виходять на 

перший план при виконанні музичного твору. Необхідно розглянути 

проблему художньої цілісності музичного твору з позицій виконавства, її 

базовість для формування позиції виконавської інтерпретації. Слід 

роз’яснити доцільність і необхідність існування множинності варіантів 

виконання музичного твору. Автентичні стилі виконавства і змінювання 

змісту твору. 

Рекомендована література: 2, 4, 6, 10, 16-18, 24, 28, 33-35, 37, 38, 44-49, 

51, 59, 60, 64, 65, 68, 70, 72, 74, 76, 77, 86-91, 95, 106, 107, 114-116, 118, 121, 

127, 128, 132-134. 
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6 .  С А М О С Т І Й Н А  Р О Б О Т А  

№ 

теми 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 

Змістовний модуль 1. Музичний твір як 

художньо-мистецький феномен: традиція, 

сучасність.  

50 

1 
Музичний твір і його статус. Функції музики в 

суспільстві і типи аналізу музичного твору. 
10 

2 Джерела аналізу музичного твору і їх еволюція. 10 

3 
Традиційні і нормативні підходи до аналізу 

музичного твору. 
10 

4 
Онтологічна концепція музичного твору в першій 

половині ХХ століття. 
10 

5 
Феномен музичного твору в другій половині ХХ 

століття. 
10 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ І 

Тема 1. Музичний твір і його статус. Функції музики в суспільстві і типи 

аналізу музичного твору 

Контрольні запитання і завдання 

1. Дайте визначення поняття «музичний твір». 

2. Проаналізуйте поняття музичний твір з погляду історичної 

ретроспективи та сучасності. 

3. У чому полягає суть сучасного розуміння статусу музичного твору? 

4. Визначте основні функції музики в суспільстві та їх зв’язок з 

феноменом музичного твору. 

5. Які існують типи аналізу музичного твору? Назвіть найефективніші, 

на вашу думку, засоби аналізу музичного твору. 

6. Чому проблема мети аналізу музичного твору виходить на перший 

план у сучасний період? 

7. Як здійснювався поділ музики на прикладну і автономну? Які 

особливості цих видів музики? 

8. Що є метою аналізу музичного твору в історичному музикознавстві? 

9. Які особливості музичного твору як суб’єкта авторського права? 

Тема 2. Джерела аналізу музичного твору і їх еволюція 

1. Сформулюйте, які естетичні погляди слід враховувати при аналізі 

музичного твору. 

2. Визначте, які етичні міркування варто застосовувати при аналізі 

музичного твору. 

3. Які є культурологічні аспекти аналізу музичного твору? 
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4. Назвіть основні складові традиційної джерельної бази для аналізу 

музичного твору. 

5. За якими критеріями можна класифікувати різні типи джерел? 

6. Як здійснюються відбір та верифікація джерел в умовах 

глобалізованого суспільства? 

7. Розкрийте суть концепції аналізу музичного твору на основі 

фонографічних джерел. 

8. Охарактеризуйте музичне спілкування як одне із джерел аналізу 

музичного твору. 

Тема 3. Традиційні і нормативні підходи до аналізу музичного твору 

1. Якими є місце і роль культурно-історичних епох в аналізі 

музичного твору? 

2. Як ви розумієте поняття традиційної і нормативної наукової 

парадигми в аспекті музичної аналітики? 

3. Які класифікації стильових особливостей творів вам відомі?  

4. Охарактеризуйте способи і міру впливу на формування музичного 

твору національних, регіональних і локальних особливостей музичного 

мислення. 

5. Які функції виконують константні моделі в структурі музичних 

творів? 

6. Яких принципів слід дотримуватися при виявленні і аналізі функцій 

інноваційних компонентів структури музичних творів? 

7. Якими є критерії відбору способу ритмічної організації твору та 

типу ритмічного пропорціювання? 

8. Які види нотації використовуються в практиці фіксування текстів 

музичних творів? 

9. Яким є співвідношення метроритміки і темпових характеристик у 

музичних творах минулих століть? 

10. Охарактеризуйте способи аналізу звученнєвих особливостей 

музичного твору. 

11. Які основні етапи включає стильовий аналіз музичного твору? 

Тема 4. Онтологічна концепція музичного твору 

в першій половині ХХ століття 

1. У чому полягає специфіка музичного мислення і музичної культури 

початку ХХ століття? 

2. Чому традиційні музичні твори переживали стадію кризи на 

переломі ХІХ – ХХ століть? 

3. Охарактеризуйте зміни розуміння статусу і функцій музичного 

твору в епоху модернізму. 

4. Роз’ясніть феномен домінування структурного підходу і втілення 

авторських парадигм у формування творів у першій третині ХХ ст. 
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5. Чи є, на вашу думку, відмінності між формами музичної 

комунікації до і після 1900 року? Як вони вплинули на зміну статусу 

музичного твору? 

6. Чи стала «Музика умеблювання» Е. Саті етапом повернення до 

прикладної музики XVI-XVII століть, чи започаткувала нові тенденції 

споживання музики в ХХ ст.? 

7. Що свідчить про панування тенденцій логоцентризму у м3узичних 

творах першої половини ХХ століття? 

8. Який зв’язок між технічною відтворюваністю твору мистецтва і 

початку епохи масової музики? 

9. Як використовуються енергетичні концепції в процесі аналізу 

музичного твору? Які з їх промоутерів вам відомі? 

Тема 5. Феномен музичного твору в другій половині ХХ століття 

1. Коротко окресліть ваше розуміння феномену варіантності у 

прочитанні музичного твору. 

2. У чому полягає специфіка поняття «виконавський аналіз музичного 

твору»? 

3. Чим відрізняються феномени музичного тексту і музичного твору? 

4. Яка, на вашу думку, роль парамузичних і позамузичних чинників у 

формуванні творів другої половини ХХ – початку ХХІ ст.? 

5. Охарактеризуйте, якого статусу набуває музичний твір в епоху 

постмодерної плюральності? 

6. Як використовується інтерпретаційні моделі в процесі аналізу 

музичного твору? 

7. Дайте характеристику музичного твору як чинника музичномовної 

комунікації. 

Практичні завдання для самостійної роботи 

1. Сформулювати тему (ідею, лейтмотив) вашої аналітичної роботи. 

2. Підготувати список сумнівних джерел щодо якогось обраного твору 

та аргументувати свою позицію. 

3. Скласти план аналізу конкретного твору та підготувати основні 

положення аналізу. 

4. Здійснити певний тип аналізу самостійно обраного музичного твору 

сучасного українського композитора. 

 

№ 

теми 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 
Змістовний модуль 2. Проблеми аналізу 

музичного твору: сучасний вимір і нові тенденції 
50 

1 
Зміст музичного твору. Дихотомія «зміст і 

форма» в музиці Європи. 
10 

2 Музика як семіотична система. 10 

3 Особливості і закономірності музичної форми в 10 
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структурі змісту музичного твору. Музична 

драматургія. 

4 

Художня цілісність музичного твору. 

Невизначеність форми і проблема відкритого 

семіозису. Індивідуально-авторські проекти. Теорія 

прецедентності. 

10 

5 
Музичне виконавство і актуальні питання аналізу 

твору. Виконавська концепція в процесі аналізу. 
10 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  ІІ  

Тема 1. Зміст музичного твору. 

Дихотомія «зміст і форма» в музиці Європи 

Контрольні запитання і завдання 

1. Що є змістом музики і музичного твору? Як еволюціонувало це 

розуміння від часу зародження поняття opus і до наших днів? 

2. Розуміння дихотомії «зміст і форма» в музиці і музикознавчій думці 

Європи. 

3. Яке поняття музичної форми є для вас базовим? Аргументуйте свою 

позицію. 

4. В чому полягає специфіка музичного змісту? 

5. Як трансформується зміст ідей у музиці різних епох? 

6. Як розрізняються універсальні і національні маркери змісту 

музичного твору? 

7. В чому полягає зміст індивідуально-авторських новотворів у 

музиці? 

Тема 2. Музика як семіотична система 

1. Охарактеризуйте систему виразових засобів в музиці як семіотичну 

мовну систему. 

2. Які усталені семіотичні коди використовуються в музичних творах? 

Як змінювалися системи музичної мови в різні епохи? 

3. Які особливості семантики музичномовних знаків? 

4. Роз’ясніть суспільно-історичну обумовленість використовуваних в 

музиці знакових систем. 

5. Що таке текст музичного твору? Яке співвідношення твору і 

тексту? 

6. Що розуміють під поняттям «музичний твір як знак культури»? 

7. Яким чином стиль і жанр впливають на специфіку змісту музичного 

твору? 

8. Розкрийте специфіку мовленнєвих жанрів у музиці. 
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Тема 3. Особливості і закономірності музичної форми 

в структурі змісту музичного твору. Музична драматургія 

1. Які основні три підходи до вирішення проблеми дихотомії «форма і 

зміст» в контексті музичного твору? 

2. В чому полягає суть історично обумовлених нормативних 

формотворчих моделей? 

3. Як ви розумієте поняття загальних логічних функцій матеріалу? Як 

вони виявляються в музичному творі? 

4. Що таке драматургічні функції? Розкрийте причини їх 

обумовленості змістом твору. 

5. Що входить до комплексу драматургічних функцій музичного 

твору? 

6. Розкрийте роль музичної драматургії в музичних творах ХХ – ХХІ 

століть. 

Тема 4. Художня цілісність музичного твору. 

Невизначеність форми і проблема відкритого семіозису. 

Індивідуально-авторські проекти. Теорія прецедентності 

1. Як ви розумієте різницю між поняттями «ціле» і «художня 

цілісність»? Чи становить музичний твір художню цілісність? 

2. Роз’ясніть, які ви знаєте тенденції холізму в музичній творчості ХХ 

– ХХІ століть. 

3. Від «місць невизначеності» до «відкритого семіозису»: історія 

формування концепцій множинності змістів твору. 

4. Що таке науково-творча парадигма? Чим вони відрізняються від 

суто наукових? 

5. Як впливає стильова і семантична множинність на трансформацію 

змістів твору? 

6. Що таке музична цитата і які її функції в системі музичної мови? 

7. В чому полягає суть теорії прецедентності? 

Тема 5. Музичне виконавство і актуальні питання аналізу твору. 

Виконавська концепція в процесі аналізу 

1. Що таке варіант прочитання музичного твору? 

2. Як формується виконавська концепція? 

3. Чи можливе суто індивідуальне прочитання тексту музичного твору 

виконавцем? 

4. Розкрийте суть історично-стильової узалежненості музично-

виконавської інтерпретації. 

5. В чому полягає рецептивна спрямованість твору в музичному 

виконавстві?  

6. Розкрийте поняття інтенційності в музичній комунікації. 
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7. Чому художня цілісність є основним критерієм естетичного 

сприйняття музичного твору?  

 

Практичне завдання для самостійної роботи 

Підібрати і опрацювати необхідні матеріали і скласти детальний план 

здійснення певного типу аналізу музичного твору. Вказати на доцільне 

залучення до аналізу елементів інших його типів і роз’яснити мету цього 

кроку. 

 

7 .  М Е Т О Д И  Н А В Ч А Н Н Я  

Курс «Актуальні проблеми аналізу музичного твору: теорія, 

методологія, практика» вивчається протягом першого і другого семестрів 

другого року навчання аспірантів і передбачає теоретичне лекційне навчання, 

семінарські і практичні заняття та самостійну роботу. 

На теоретичних лекційних заняттях аспіранти повинні опрацювати 

складні питання історичних та теоретичних аспектів осмислення статусу 

музичного твору, його онтології та змістового наповнення, а також методику 

та методологію його аналізу. 

На семінарських та практичних заняттях аспіранти повинні виявити 

рівень засвоєння навчального матеріалу, уміння орієнтуватися в основних 

питаннях теорії, історії і практики аналізу музичного твору. 

Самостійна робота передбачає поглиблене вивчення навчального 

матеріалу, розширення інформаційного простору шляхом опрацювання 

додаткової літератури, пошуку інформації в електронних ресурсах. 

В основі самостійної роботи аспірантів з курсу «Актуальні проблеми 

аналізу музичного твору: теорія, методологія, практика»  вивчення та 

засвоєння теоретичних основ різних типів аналізу музичного твору як базової 

науки для подальшого застосування їх у практичній діяльності музикознавця. 

Поглиблене вивчення курсу «Актуальні проблеми аналізу музичного 

твору: теорія, методологія, практика» зумовлюється науковим 

обґрунтуванням теоретичних основ професії, їх системним аналізом, 

засвоєнням змісту курсу відповідно до тематичного плану, який 

розглядається на лекційних, семінарських і практичних заняттях, 

осмисленням завдань для самостійної роботи, запитань до самоперевірки. 

Наприкінці курсу складається іспит у письмовій або усній формі. 

 

8 .  М Е Т О Д И  К О Н Т Р О Л Ю  

К о н т р о л ь  т а  о б л і к  у с п і ш н о с т і  

З метою визначення повноти та тривкості знань і практичних навичок, 

набутих у процесі засвоєння курсу «Актуальні проблеми аналізу 
музичного твору: теорія, методологія, практика», у навчальному плані 

передбачено залік у кінці першого й іспит у кінці другого семестрів другого 

року навчання. 
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К р и т е р і ї  о ц і н о к  

Н а  о ц і н к у  « 5 »  а с п і р а н т :  

– повно і глибоко розкриває зміст теоретичного матеріалу відповідно 

до поставленого завдання; 

– усвідомлює зміст музикознавчих понять і вільно володіє 

спеціальною (професійною) термінологією; 

– грамотно ілюструє твердження відповідними прикладами, власними 

спостереженнями; 

– для виконання практичного завдання правильно застосовує 

теоретичні знання з царини аналізу музичного твору, а також з інших 

дисциплін гуманітарного циклу; 

– уміє обґрунтовано, комплексно вирішувати поставлені завдання: 

аналізувати особливості застосування тих чи інших аналітичних методів у 

різних сферах музично-культурної та наукової діяльності; 

– демонструє високий рівень знань; 

– послідовно, повно і логічно викладає теоретичний матеріал; 

Н а  о ц і н к у  « 4 »  а с п і р а н т :  

– досить повно розкриває зміст теоретичного матеріалу відповідно 

до поставленого завдання; 

– розуміє зміст основних термінів, проте не завжди точно їх 

використовує; 

– теоретичні твердження правильно ілюструє прикладами, 

результатами власних спостережень; 

– загалом правильно виконує поставлені завдання, але допускає дві-

три неточності; 

– уміє обґрунтувати власну думку; 

– демонструє добрий рівень знань теоретичного матеріалу; 

– не припускається грубих помилок у викладенні теоретичних 

положень; 

– допускає дві-три неточності у визначенні понять, обґрунтуванні 

висновків, узагальнень. 

Н а  о ц і н к у  « 3 »  а с п і р а н т :  

– не завжди точно розкриває зміст теоретичного матеріалу; 

– розуміє значення спеціальних термінів, але допускає помилки у їх 

вживанні; 

– не завжди повно і правильно відповідає на поставлені питання; 

– не завжди теоретичні положення ілюструє прикладами, а у процесі 

вирішення практичних завдань не повною мірою використовує теоретичні 

знання; 

– вирішує поставлені завдання фрагментарно; 

– демонструє задовільний рівень знань; 

– допускає суттєві помилки у вирішенні поставлених завдань; 

– виклад матеріалу не відповідає вимогам повноти, системності, 

логічності. 
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Н а  о ц і н к у  « 2 »  а с п і р а н т :  

– не розкриває зміст теоретичного матеріалу, допускає грубі помилки 

у його тлумаченні; 

– не володіє спеціальною термінологією; 

– не може впоратися з поставленим практичним завданням; 

– не використовує теоретичні знання для вирішення практичних 

проблем; 

– неспроможний пояснити, обґрунтувати власну думку, допускає грубі 

помилки у викладенні матеріалу; 

– демонструє незадовільний рівень знань. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів  

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90–100 А відмінно 

Зараховано 

82–89 В 
добре 

7481 С 

6473 D 
задовільно 

6063 Е 

3559 FX 

незадовільно 

(з можливістю 

повторного складання) 

не зараховано  
(з можливістю 

повторного складання) 

034 F 
незадовільно 

(з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

не зараховано 
(з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни) 
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9 .  Р О З П О Д І Л  Б А Л І В ,  

Я К І  О Т Р И М У Ю Т Ь  А С П І Р А Н Т И  

 

Для складання модуля (іспиту) аспірант повинен обов’язково скласти 

2 змістових модулі та в сумі набрати не менше 60 балів. Розрахунок модуля 

здійснюється за 100 бальною шкалою, який складається зі змістовних 

модулів та обчислюється: М
1
=(ЗМ1+ЗМ2): 2 – кожен ЗМ від 0–100 балів; або: 

М= ЗМ1(0–40 бал.)+ЗМ2 (0–60 бал.). 

Якщо аспірант не склав один або декілька змістових модулів, повинен 

їх скласти на модульному контролі. 

 

МОДУЛЬ І. Актуальні проблеми аналізу музичного твору: теорія, 

методологія, практика 

Змістовний 

модуль 1. 

Музичний твір 

як художньо-

мистецький 

феномен: 

традиція, 

сучасність  

Тема 1. Музичний твір і його статус. Функції 

музики в суспільстві і типи аналізу музичного 

твору. 

0–100/ 

або 

(0–40) 

Тема 2. Джерела аналізу музичного твору і їх 

еволюція. 

Тема 3. Традиційні і нормативні підходи до 

аналізу музичного твору. 

Тема 4. Онтологічна концепція музичного 

твору в першій половині ХХ століття. 

Тема 5. Феномен музичного твору в другій 

половині ХХ століття 

 

Змістовний 

модуль 2. 

Проблеми 

аналізу 

музичного 

твору: сучасний 

вимір і нові 

тенденції  

Тема 1. Зміст музичного твору. Дихотомія 

«зміст і форма» в музиці Європи 

0–100/ 

або 

(0–60) 

Тема 2. Музика як семіотична система 

Тема 3. Особливості і закономірності 

музичної форми в структурі змісту музичного 

твору. Музична драматургія 

Тема 4. Художня цілісність музичного твору. 

Невизначеність форми і проблема відкритого 

семіозису. Індивідуально-авторські проекти. 

Тема 5. Музичне виконавство і актуальні 

питання аналізу твору. Виконавська концепція в 

процесі аналізу. 

Контроль Модульний І. (іспит) = (Змістовний модуль 1+ 

Змістовний модуль 2) :2 / або (Змістовний модуль 1+ Змістовний 

модуль 2). 

0–100 

                                           
1
 М – Модуль; ЗМ – Змістовий модуль. 
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1 0 .  О Р І Є Н Т О В Н И Й  С П И С О К  

К О Н Т Р О Л Ь Н И Х  П И Т А Н Ь  Д Л Я  І С П И Т У  

1. Музичний твір і його статус. Поняття і явище музичного твору. 

2. Типи аналізу музичного твору і їх класифікація. 

3. Прикладна і автономна (функціональна) музика і їх особливості. 

4. Засоби аналізу музичного твору. 

5. Джерела аналізу музичних творів. 

6. Містифікації музичних творів. 

7. Аналіз музичного твору в контексті музичного спілкування. 

8. Традиційні і нормативні парадигми в аналізі музичного твору. 

9. Часові аспекти в аналізі музичного твору: ритмічна організація і 

пропорціювання. 

10. Історично-стильовий компонент в аналізі музичного твору. 

11. Процесуальність і енергетика як об’єкти аналізу музичного твору. 

12. Емоційне і раціональне в музичному творі. 

13. Позамузичні компоненти в музичних творах. 

14. Поняття змісту музики і музичного твору. 

15. Дихотомія «зміст і форма» в музиці Європи. 

16. Зміст індивідуально-авторських новотворів.  

17. .Вплив соціокультурних реалій на усталення і трансформацію 

змісту твору. 

18. Стиль і жанр як фактори формування змісту музичного твору. 

Музично-риторичні фігури, музичні топіки і жести. 

19. Мовленнєві жанри в музиці, їх комунікативна специфіка 

і таксономія. 

20. Змістовність музичної форми й історично обумовлені композиційні 

схеми. Нормативні формотворчі моделі.. 

21. Драматургічні функції і їх обумовленість змістом. 

22. Музична драматургія як тип розподілу драматургічних функцій 

в музичному творі. 

23. Музичний твір як художня цілісність. 

24. Відкрита форма і концепція відкритого семіозису. 

25. Стильова і семантична множинність в музичному творі. 

26. Інтертекстуальність і дискурс в контексті аналізу. 

27. Теорія прецедентності і змісти музичного твору. 

28. Виконавські концепції і виконавський аналіз.  

29. Музично-виконавська інтерпретація музичного твору і її історично-

стильова  узалежненість. 

30. Рецептивна спрямованість твору в музичному виконавстві, 

інтенційність у музичних творах. 

 

1 1 .  М Е Т О Д И Ч Н Е  З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я  

Методичним забезпеченням дисципліни «Актуальні проблеми аналізу 

музичного твору: теорія, методологія, практика» є: 
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1. Робоча програма з курсу «Актуальні проблеми аналізу музичного 

твору: теорія, методологія, практика». 

2. Підручники, посібники, монографії, наукові статті 

(див. Рекомендована література). 

3.  

1 2 .  Р Е К О М Е Н Д О В А Н А  Л І Т Е Р А Т У Р А  

1. Арановский М. Музыкальный текст: Структура и свойства. Москва: 

Композитор, 1998. 343 с. 

2. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. Ленинград: 

Музыка, 1971. 373 с. 

3. Бахтин М. М. Проблема речевых жанров. С. 159-207. // 

Бахтин М. М. Собрание сочинений, том 5: Работы 1940-х – начала 1960-х 

годов. Москва: Русские словари, 1996. 732 с. 

4. Бейшлаг А. Орнаментика в музыке. Москва: Музыка, 1978. 320 с. 

5. Беньямін Вальтер. Мистецький твір у добу своєї технічної 

відтворюваності / В. Беньямін. Вибране. Львів: Літопис, 2002. С. 53-81. 

6. Бёрни Чарлз. Музыкальные путешествия: Дневник путешествия 

1772 г. по Бельгии, Австрии, Чехии, Германии и Голландии. Москва-

Ленинград: Музыка, 1967. 290 с. 

7. Бобровский В. К вопросу о драматургии музыкальной формы / 

В. П. Бобровский // Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров. 

Москва: Музыка, 1971. С. 26-64. 

8. Бонфельд Морис. Музыка: Язык. Речь. Мышление. Опыт 

системного исследования музыкального искусства. Монография. Санкт-

Петербург: Композитор, 2006. 648 с. 

9. Вальденфельс Бернгард. Топографія Чужого: студії до 

феноменології Чужого. Київ: ППС, 2002, 2004. 206 с. 

10. Гаккель Л. Фортепианная музыка ХХ века. Москва-Ленинград: 

Советский композитор, 1976. 295 с. 

11. Горюхіна Н. О. Композиція музичного твору // Науковий вісник 

НМАУ ім. П. І. Чайковського / ред-упор. І. А. Котляревський. Київ, 2000. 

Вип. 7 (Музикознавство: з ХХ у ХХІ століття). С. 16 – 30. 

12. Григорьева Г., Дубов М., Дубравская Т., Катунян М., Кузнецов И., 

Кюрегян Т., Маклыгин А., Назайкинский Е., Смирнов А., Соколов А., 

Холопов Ю., Ценова В. Теория современной композиции / Отв. ред. 

В. Ценова. Москва: Музыка, 2007. 617 с. 

13. Гудков Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. 

Москва: ИТДГК «Гнозис», 2003. 288 с. 

14. Гуляницкая Н. С. Методы науки о музыке. Москва: Музыка, 2009. 256 с. 

15. Денисов А. Музыкальная семиотика: краткий экскурс в историю 

развития // Musicus. № 2. Март-Апрель 2009. С. 26-30. 

16. Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка ХVII – 

первой половины ХVIII вв. : принципы, приёмы. Москва: Музыка, 1983. 77 с. 
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17. Еко Умберто. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів. Львів: 

Літопис, 2004. 383 с. 

18. Казанцева Л. П. Автор и музыкальное содержание. Москва: РАМ 

им. Гнесиных, 1998. 248 с. 

19. Казанцева Л. П. Анализ музыкального содержания. Астрахань: 

Издательство АГК, 2002. 128 с. 

20. Казанцева Л. П. Хрестоматия по теории музыкального содержания. 

Астрахань: ГП АО ИПК «Волга», 2006. 544 с. + МР3. 

21. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. Москва: 

Издательство ЛКИ, 2010. 264 с. 

22. Кон Ю. Г. Вопросы анализа современной музыки: Статьи и 

исследования. Ленинград: Сов. композитор, 1982. 150 с. 
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