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Залікові вимоги 

1. Музичне мистецтво доби Античності.  
• Загальні характеристики доби. Часові межі. Особливості економічного, 

політичного та соціального розвитку та їх вплив на формування 
мистецької традиції. Панівна концепція світобудови і її відбиття у 
мистецьких процесах. 

• Музика і міф. Роль міфу у античному суспільстві. Панівні аспекти 
функціонування міфу у суспільстві доби Античності. 

• Музичне мистецтво стародавнього і гомерівського періодів. Значення 
обрядів календарно-землеробського циклу у розвитку музичного 
мистецтва. Синкретизм стародавнього мистецтва. Початкові процеси 
жанроутворення. Виникнення та розвиток епосу: причини та наслідки.  

• Музичне мистецтво архаїчного і класичного періодів. Значення і 
функції музики в античних теоріях виховання людини. Лірична поезія 
як новий рід художньої системи стародавнього мистецтва: наслідки 
виникнення. Трагедія Есхіла, Софокла, Еврипіда – вершина розвитку 
музично-драматичного мистецтва. 

• Музичне мистецтво стародавнього Риму. Музично-театральне 
мистецтво стародавнього Риму: Особливості виникнення. Шляхи 
розвитку. Формування ранньої християнської обрядовості. 

 
2. Музичне мистецтво доби Середньовіччя як етап формування 
професійної традиції. 

• Загальні характеристики доби. Часові межі. Особливості політичного, 
економічного та соціального розвитку та їх вплив на формування 
нової мистецької традиції. Панівна світоглядна концепція і її відбиття 
у мистецьких процесах.  

• Музичне мистецтво раннього християнства. Історичні передумови 
державного та релігійного розколу Римської імперії у IV ст. н. е. Роль 
візантійської богослужбової традиції у формуванні богослужбової 
традиції Риму. Визначальні особливості візантійської літургії. Жанри 



візантійських християнських піснеспівів. Особливості розвитку 
християнської храмової ритуальності на території Західного Риму. 
Реформи Григорія І: характер впровадження та наслідки. 

• Музична культура Середньовіччя. Загальні принципи періодизації. 
Характеристика церковної музики раннього Середньовіччя. Абатство 
Сен-Марсьяль («Аквітанська школа»): нова практика співу та шляхи 
її поширення в Західній Європі. 

• Церковна музика у період високого Середньовічя. Готична 
архітектура і музика. Паризька «школа Нотр-Дам» як інноваційне 
явище в літургічній практиці епохи. 

• Формування і розвиток світської музичної професійної традиції. 
Середньовічний ренесанс Карла Великого. Середньовічне світське 
мистецтво на шляху від епосу до пісні. Рицарська музично-поетична 
культура. Час і причини виникнення. Естетика. Поетика. Жанри. 
Відмінності розвитку національних різновидів. Зародження 
світського музично-театрального мистецтва. 

• Роль міста та університету у формуванні музичного простору 
високого Середньовіччя. Куртуазні пісні рицарської поетично-
музичної практики як виявлення прагнення світської еліти 
суспільства до створення унікального поетично-музичного виміру. 
Міська бутова музика Середньовіччя. 

• Особливості розвитку напрямку Ars nova у Франції. Естетичні засади 
напрямку. Мета і завдання французьких представників Ars nova у 
поезії та музиці. Пасторальна топіка та її значення у формуванні 
засад ренесансних ідеалів. Ars nova – важливий етап опанування 
гуманістичних цінностей на шляху до Ренесансу 

 
3. Музичне мистецтво доби Ренесансу.  

• Загальні характеристики доби. Часові межі для різних регіонів Західної 
Європи. Особливості політичного, економічного та соціального 
розвитку країн та їх відбиття у процесах оновлення мистецької 
професійної традиції. Стара і нова світоглядні концепції – пошуки 
компромісів у мистецькій практиці. 

• Етапи формування школи хорової поліфонії у Нідерландах як 
відображення нових поглядів соціальної еліти суспільства на сутність 
людини та принципи її духовного життя. 

• Ренесансні явища в італійській музичній культурі XVI ст. Причини 
затвердження нових функцій музики у європейському суспільстві. 
Передумови формування жанру опери в Італії. 

• Втілення ренесансних ідей у французькій музичній культурі XVI ст.:  
художні відкриття музичного прочитання поетичного слова. Діяльність 
представників «Плеяди». 
 

4. XVII ст. – доба зміни культурно-художньої парадигми.  



• Особливості політичного, економічного та соціального розвитку країн 
Західної Європи у перше століття Нового часу та їх вплив на 
формування новітніх мистецьких тенденцій. Процеси перебудови 
«музичної карти» Західної Європи: причини та наслідки. 

• Загальні тенденції розвитку світського музично-театрального та 
інструментального мистецтва. Жанрові пріоритети у мистецтві XVII ст. 
Опера як визначальний жанр у процесі формування новітньої музичної 
професійної традиції і світських національних музичних шкіл. 
Залежність стильових, формотворчих та комунікативних процесів 
інструментальної музики від досягнень оперної практики.  

• Інструментальні жанри новітньої світської музичної практики. 
Італійська інструментальна традиція. Сюїти, сонати, концерти, 
симфонії та увертюри XVII століття: проблема жанрової диференціації 
та дефініції жанрів. Національні особливості у розвитку кожної 
жанрової моделі в умовах камерної практики. Відмінності римського та 
венеціанського варіантів сoncerto grosso у творчості А. Кореллі та 
Т. Альбіноні. Місце і роль струнно-смичкових інструментів у процесі 
формування нового типу інструментальної практики. 

• Французька інструментальна традиція. Франсуа Куперен – вершинна 
постать французької клавесинної школи. Національні акценти у 
розвитку клавесинних жанрів: сюїти та програмної п’єси (у формі 
рондо). Клавесинний трактат Ф. Куперена «Мистецтво торкатися 
клавесину» як важливе джерело усвідомлення музичної естетики доби. 

 
5. Жанрові тенденції музичного мистецтва першої половини XVІІІ ст. 
Формування та розвиток нової жанрової системи у інструментальній 
професійній практиці Італії, Австрії, Німеччини та Франції.  

• Просвітництво як панівна філософсько-естетична система. Місце 
мистецтва та музичного мистецтва у системі просвітницьких теорій. 

• Особливості розвитку кантатно-ораторіальних жанрів. Паралелізм 
тенденцій у вокально-інструментальних жанрах музичного мистецтва 
Західної Європи. Ораторія як зона жанрового експерименту і 
подолання драматургічного канону опери seria (на прикладі ораторії 
Г. Ф. Генделя «Теодора»).  

• І. С. Бах “Страсті за Матфеєм” як зразок твору високої ідейної 
спрямованості у сфері неоперної вокально-інструментальної 
драматургії. Асиміляція німецьким майстром досягнень італійської 
опери у драматургії твору. 

• Місце кантати серед вокально-інструментальних жанрів. Поетика та 
тематика жанру. “Кавова кантата” І. С. Баха – приклад інтерпретації 
буфонної поетики. 

• Особливості розвитку великомасштабних жанрів інструментальної 
практики. Концерт для соліста з оркестром А. Вівальді: 
інструментальна професійна практика. Особливості композиції циклу. 



Італійські майстри скрипкового концерту. Дж. Тартіні, і його внесок у 
розвиток скрипкової школи. Новації І. С. Баха у галузі струнно-
смичкової музики. ДТК у аспекті новацій клавірного мистецтва. 
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