
Матеріали для дистанційного навчання з курсу 
«Аналіз музичних творів» 

для студентів 3 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» 
спеціальності «Музичне мистецтво» 

Спеціалізація: мистецтвознавство  
на період з 07.09.2020 по 30.11.2020 

 
Викладач професор Коханик І. М.  kin957@ukr.net 

 
 

Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МУЗИЧНОГО ФОРМОТВОРЕННЯ 
Змістовий модуль 1. Музичний твір: основи розуміння та аналізу 
 
09.09.2020 

Тема І. Про завдання та специфіку музичного аналізу 
Головним об’єктом музичного аналізу є музичний твір у повноті його 
смислового обсягу. Музичний аналіз визначається як науковий різновид 
музичної інтерпретації, що досліджує продукти композиторської та музично-
виконавської творчості. Відповідно до статусу музичного твору у його 
смисловий простір вводиться інтерпретаційна версія. Враховується, що остання 
існує у багатьох різновидах, включаючи наукову аналітичну версію. 

Ключові слова: аналіз, музична інтерпретація, інтерпретаційна версія, 
співвідношення аналізу та інтерпретації. 

Запитання для самоперевірки 
1. Дати визначення поняттю «аналіз музичних творів». 
2. Перелічити різновиди музичної інтерпретації, вказати місце у класифікації цих 

різновидів музичного аналізу. 
3. Що таке аналітична версія музичного твору?  

Рекомендована література 
1. Задерацкий В. Музыкальная форма. Вып. 1. – М.: Музыка, 1995.  
2. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. – М.: Музыка, 1979. 
3. Мазель Л., Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. – М., 1967. 
4. Москаленко В. Лекции по музыкальной интерпретации: учебное пособие. – К. : 2012 . 
5. Холопов Ю. Принцип классификации музыкальных форм // Теоретические проблемы 

музыкальных форм и жанров. – М.: Музыка, 1971. 
6. Холопов Ю. К проблеме музыкального анализа // Проблемы музыкальной науки. 

Вып. 6. – М. : Музыка, 1985. – С. 130-150.  
7. Холопова В. Музыка как вид искусства. – М., 1990.  
Тема 2. Музичний твір як продукт музичного мислення. Розуміння 

музичного твору 
Музичне мислення ґрунтується на загальному явищі інтонаційності. 
Інтонаційність – поза-поняттєва система спілкування індивіду зі світом, що 
інформує в моторній тілесно-характеристичній (оптичній чи акустичній) формі 
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про його ситуативний емоційно-психологічний статус. Музична інтонаційність 
виражена музичною мовою. Структуру музичного мислення-процесу виражає 
тріада „інтонаційна модель – інтонування – інтонація”. Музичне мислення – 
оперування еталонними музично-інтонаційними уявленнями (моделями). 
Критерії класифікації музично-інтонаційних моделей: а) цілісності; б) 
узагальненості; в) семантичної визначеності; г) соціальної ґрунтовності. 
Необхідність спиратися в аналізі на інтонаційно-породжуючі можливості усього 
комплексу музично-інтонаційних уявлень. Під текстом музичного твору 
розуміється здатне до відтворювання у нових формах джерело інформації, в 
якому зафіксована його (твору) унікальність у системі художньої творчості. 
Виділяються три різновиди тексту музичного твору, які взаємодіють у першо-
творенні музики, її інтерпретуванні та виконанні: нотний запис, внутрішньо-
слухові уявлення твору, і, нарешті, саме музичне звучання. Головною  опорною 
ланкою інтерпретаційного процесу стають наші внутрішні слухові уявлення 
музики, тобто „живий” текст. Під музичним твором розуміється самостійна 
музично-інтонаційна програма, що розкривається у суспільній практиці 
взаємодією її еталонних слухових уявлень та їх інтерпретацій. Функція 
розуміння в герменевтиці визначається як поняттєво-розшифровуюча. Рішенням 
цього завдання інтерпретування вербального тексту може й обмежитися. В 
музиці розуміння твору стає підставою, як би аргументом для формування його 
(твору) „інтерпретаційної версії”. Враховуючи ці обставини, головне 
призначення музичного розуміння визначається як художньо-аргументуюче. 
Розуміння музичного твору визначається як обґрунтоване емоційно-почуттєвим 
сприйняттям усвідомлене осягнення іманентних властивостей музичного твору, 
які роблять його унікальним явищем в системі художньої творчості. 

Ключові слова: музична інтонаційність, музичне мислення, музичний 
твір, текст музичного твору, розуміння музичного твору. 

Запитання для самоперевірки 
1. Дати визначення поняттям «музична інтонаційність» та «музичне мислення». 
2. Пояснити музично-інтонаційну структуру музичного мислення. 
3. Роз’яснити необхідність чотирьох критеріїв класифікації музично-інтонаційних 

моделей.   
4. Дати визначення поняттям «текст музичного твору» та «музичний твір». 
5. Роз’яснити необхідність функціонування трьох різновидів тексту музичного твору. 
6. Що таке «музичний твір-принцип» і «музичний твір-даність»? 
7. Дати визначення поняттю «розуміння музичного твору». 
8. Пояснити різницю функцій розуміння в герменевтиці та в інтерпретації музичного 

твору. 
Рекомендована література 

1. Арановский М. Музыкальный текст: структура и свойства. – М. : Композитор, 1998. – 
343 с. 

2. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. Л., 1971.  
3. Барсова И. Опыт этимологического анализа // Советская музыка. – 1985. – № 9. – 

С. 59-66. 



4. Бонфельд М. Музыка: Язык. Речь. Мышление.  Опыт системного исследования 
музыкального искусства : монография. – СПб. : Композитор, 2006. – 647 с. 

5. Герасимова-Персидская Н. А. От «рес факта» к «опусу»: процесс и структура // 
Науковий вісник Національної музичної академії України ім.. П. І. Чайковського : 
зб. ст. – К., 2002. – Вип. 21 : Музичний твір як творчий процес. – С. 3 – 10. 

6. Москаленко В. Лекции по музыкальной интерпретации. – К., 2012. 
7. Музыкальное произведение: сущность, аспекты анализа : [сб. статей] / сост. 

И. А. Котляревский, Д. Г. Терентьев. – К. : Муз. Україна, 1988. – 128 с. 
8. Холопова В. Музыка как вид искусства. – М., 1990. – 261 с. 
9. Шип С. Музыкальная речь и язык музыки. – Одесса: Изд-во ОДК 

им. А.В.Неждановой, 2001. – 296 с. 
 

16.09, 23.09.2020 
Тема 3.  Жанрові засади музично-творчого процесу та музичного твору 

Під музичними жанрами розуміються сформовані історично різновиди 
музичних творів, які визначаються соціальним замовленням музики і 
відповідними засобами його втілення в музичному матеріалі та музичному 
виконанні. Жанрові засади простежуються в музичному творі на двох рівнях: 
а) основного жанру; б) додаткових жанрових ознак, якими поповнюється 
виразовий спектр основного жанру. Жанрові начала – суттєвий опорний фактор 
музичного мислення. Первісні та вторинні музичні жанри. Жанрові начала. 

Ключові слова: музичний жанр, комунікативні функції жанру, первинні 
та вторинні жанри, жанрові ознаки, жанрові начала, жанровий розвиток. 

Запитання для самоперевірки 
1. Дати визначення поняттям «музичний жанр», «первісні та вторинні музичні 

жанри», «жанрові начала». 
2.  Порівняти різні визначення «музичного жанру». 

Рекомендована література 
1. Арановский М. Структура музыкального жанра и современная ситуация в музыке // 

Музыкальный современник : сб. статей / ред.-сост. С. Зив. – М. : Сов. композитор, 
1987. – Вып. 6. – С. 5 – 44. 

2. Задерацкий В. Музыкальная форма. Вып. 1. – М.: Музыка, 1995. – 544 с. 
3. Коробова А. Г. Теория жанров в музыкальной науке: история и современность. – М 

: Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского, 2007. – 174 с. 
4. Лобанова М. Музыкальный стиль и жанр: История и современность. – М. : Сов. 

композитор, 1990. – 221 с. 
5. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. – М.: Музыка, 1979. – 536 с.  
6. Москаленко В. Лекции по музыкальной интерпретации. – К., 2012. 
7. Назайкинский Е. Стиль и жанр в музыке. – М.: Владос, 2003. – 248 с. 
8. Соколов О. К проблеме типологии музыкальных жанров // Проблемы музыки ХХ 

века. – Горький: Волго-Вятское книжное изд-во, 1977. – С. 12-58. 
9. Соколов О. В. Морфологическая система музыки и ее художественные жанры : 

монография. – Нижний Новгород : изд-во Нижегородского ун-та, 1994. 
10. Сохор А. Вопросы социологии и эстетики музыки. Статьи и исследования. – Л.: 

Сов. композитор, 1981. – Вып. 2. – 298 с. 



11. Сохор А. Теория музыкальных жанров: задачи и перспективы // Теоретические 
проблемы музыкальных форм и жанров. – М.: Музыка, 1971. – С. 292-310. 

12. Цуккерман В. Музыкальные жанры и основы музыкальных форм. – М.: Музыка, 
1964. – 160 с. 

13. Шип С. Музична форма від звуку до стилю. – К.: Заповіт, 1998. – 368 с. 
 

30.09.2020 
Тема 4. Стильові засади музично-творчого процесу та музичного твору 

Традиція, що склалася у вітчизняному музикознавстві, визначення поняття 
«музичний стиль» через родове поняття «музична мова». Внаслідок, існуючі 
визначення присвячуються виключно творчості композитора і не стосуються 
творчості музиканта-виконавця. Поняттям «стиль музичної творчості» 
охоплюється музична першо-творчість (композитор) і вторинні прояви музичної 
творчості (виконавець та інші музиканти-інтерпретатори). Під стилем музичної 
творчості розуміється індивідуальність музичного мислення, яка виражається 
відповідною системою ресурсів музичного мовлення в процесі творення, 
інтерпретування та виконання музичного твору. В цю систему входять 
колективний та індивідуальний тезауруси музично-слухових уявлень, музичний 
інструментарій, індивідуальна виконавська техніка. Стиль в такому розумінні є 
рушійною силою на всіх рівнях: від національного та історичного, творчого 
методу, напрямку, школи, до індивідуального стилю композитора та виконавця. 

Ключові слова: музичний стиль, стиль музичної творчості, творчий 
метод, напрямок, школа, індивідуальний стиль. 

Запитання для самоперевірки 
1. Дати визначення поняттю «стиль музичної творчості». 
2. Роз’яснити складові «стилю музичної творчості». 
3. Порівняти дане визначення з іншими визначеннями музичного стилю. 

Рекомендована література 
1. Горюхина Н. Очерки по вопросам музыкального стиля и формы / Н. Горюхина. – 

К. : Муз. Украина, 1985. – 112 c. 
2. Задерацкий В. Музыкальная форма. Вып. 1. – М.: Музыка, 1995. – 544 с. 
3. Кириллина Л. Классический стиль в музыке XVIII – начала ХІХ века : в 3 ч. / 

Л. Кириллина. – М. : Композитор, 2007. – Ч. ІІ. : Музыкальный язык и принципы 
музыкальной композиции. – 224 с. 

4.  Кириллина Л. Классический стиль в музыке XVIII – начала ХІХ века : в 3 ч. / 
Л. Кириллина. – М. : Композитор, 2007. – Ч. ІІІ : Поэтика и стилистика. – 376 с. 

5. Лобанова М. Музыкальный стиль и жанр: История и современность / М. Лобанова. 
– М. : Сов. композитор, 1990. – 221 с. 

6. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. – М.: Музыка, 1979. – 536 с.  
7. Медушевский В. К проблеме сущности, эволюции и типологии музыкальных 

стилей : Виды музыкальных стилей. – Типология стилей. – Эволюция стиля. – 
Стиль и современность / В. Медушевский //  Музыкальный современник : 
сб. статей. – М. : Сов. композитор, 1984. – Вып. 5. – С. 5 – 17. 

8. Михайлов М. Стиль в музыке. – Л.: Музыка, 1981. – 264 с. 
9. Михайлов М. Этюды о стиле в музыке / М. Михайлов. – Л. : Музыка, 1990. – 285 с. 



10. Москаленко В. Лекции по музыкальной интерпретации. – К., 2012. 
11. Назайкинский Е. Стиль и жанр в музыке. – М.: Владос, 2003. – 248 с. 
12. Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. – М.: Музыка, 1973. 

– 448 с. 
13. Шип С. Музична форма від звуку до стилю. – К.: Заповіт, 1998. – 368 с. 

 

07.10, 14.10.2020 
Тема 5. Мелодичне начало в музиці 

Спорідненість мелодики з пісенним жанровим началом, із фазовістю людського 
дихання. Динамічний профіль мелодичної лінії. Мелодична хвиля, кульмінація. 
Ладова сторона і мелодичний малюнок. Жанрові та стилістичні особливості 
мелодії. 

Ключові слова: мелодія, мелодика, ладова сторона мелодії, динамічний 
профіль мелодичної лінії. 

Запитання для самоперевірки 
1. Дати визначення поняттю «мелодія». 
2. Пояснити функцію мелодичного начала у музичній творчості композитора та 

музиканта-виконавця. 
3. Що таке «динамічний профіль мелодичної лінії»? 

Рекомендована література 
1. Анализ вокальных произведений / Ред. Е. Ручьевская. – Л., 1988. 
2. Задерацкий В. Музыкальная форма. Вып. 1. – М.: Музыка, 1995 
3. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. – М.: Музыка, 1979.  
4. Мазель Л., Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. – М., 1967. 
5. Папуш М. К анализу понятия мелодия // Музыкальное искусство и наука. – М., 

1973. – Вып. 2. 
6. Протопопов В. Очерки из истории музыкальных форм XVI-XIX веков. – М.: 

Музыка, 1979. 
7. Ручьевская Е. Классическая музыкальная форма. Учебник по анализу. – СПб.: 

Композитор, 1998. 
8. Холопова В. Музыка как вид искусства. – М., 1990.  
9. Холопова В. Формы музыкальных произведений. Учебное пособие. – СПб.: Лань, 

1999. 
10. Холопова В.  Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм. – СПб. : 

издательство «Лань», 2002. – 368 с. 
11. Шип С. Музична форма від звуку до стилю. – К.: Заповіт, 1998.  
12. Шип С. Музыкальная речь и язык музыки. – Одесса: Изд-во ОДК 

им. А.В.Неждановой, 2001. 
Тема 6. Метроритмічна організація музичного твору 

Поняття метроритму і метру. Поняття ритму у стислому та широкому значенні. 
Поняття «композиційний ритм». Системи метричної організації поетичного 
тексту: силабічна, силаботонічна, тонічна. Спільне і відмінне між поетичною та 
музичною ритмікою. Теорія стоп в музиці. Регулярна і нерегулярна ритміка як 
показник музичного стилю та музичного формотворення. Роль ритму у різні 
періоди історії музики. Особлива роль ритму в музиці ХХ – ХХІ століть. 



Ключові слова: метроритм, метр, ритм, композиційний ритм, метрична 
організація поетичного тексту. 

Запитання для самоперевірки 
1. Дати визначення поняттям метроритму і метру, ритму у стислому та широкому 
значенні, композиційному ритму. 
2. Назвати системи метричної організації поетичного тексту. 
3. Пояснити спільне і відмінне між поетичною та музичною ритмікою. 
Прояснити причини особливої роль ритму в музиці ХХ – ХХІ століть. 

Рекомендована література 
1. Анализ вокальных произведений. Учебное пособие. М., 1998. 
2. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. – М.: Музыка, 1979. – 536 с.  
3. Медушевский В. О закономерностях и средствах художественного воздействия 

музыки. М., 1976. 
4. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. – М.: Музыка, 1982. – 319 с. 
5. Ручьевская Е. Классическая музыкальная форма : ученик по анализу. – СПб. : 

Композитор2004.  – 300 с. 
6. Холопова В.  Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм. – СПб. : 

издательство «Лань», 2002. – 368 с. 
7. Шип С. Музыкальная речь и язык музыки. – Одесса: Изд-во ОДК 

им. А.В.Неждановой, 2001. – 296 с. 
8. Якубяк Я. Аналіз музичних творів. Музичні форми. Ч. 1. – Тернопіль: Знання, 

1999. 
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Тема 7. Слово в музичному творі 
Змістовна та композиційна взаємодія поетичного тексту та музики у вокальних 
формах. Часова метроритмічна організація поетичного тексту: стопа, вірш, 
строфа. Системи метричної організації поетичного тексту: силабічна, 
силаботонічна, тонічна. Поетичні форми та їх відображення в музиці. Принципи 
співвідношення поетичного і музичного тексту, основні принципи вокалізації 
тексту. Класифікація вокальних форм. Метод аналізу вокальних творів. 
Історичне місце вокальних форм. 

Ключові слова: стопа, вірш, строфа, метрична організація поетичного 
тексту, вокалізація тексту, вокальні форми. 

Запитання для самоперевірки 
1. Що таке стопа, вірш, строфа? 
2. Назвати різновиди метричної організації вірша. 
3. Назвати критерії для класифікації вокальних форм. 

Рекомендована література 



1. Анализ вокальных произведений / Ред. Е.Ручьевская. – Л., 1988. 
2. Лаврентьева И. Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений. – 

М.: Музыка, 1978.  
3. Москаленко В. Лекции по музыкальной интерпретации. – К., 2012. 
4. Холопова В. Формы музыкальных произведений. Учебное пособие. – СПб.: Лань, 

1999. 
 
11.11.2020 

Тема 8. Композиція та архітектоніка 
Композиція як цілісна організація музичного формотворення. Композиція: 1) 
Семантична функція – участь поряд з іншими засобами  у втіленні змісту; 2) 
Комунікативна функція – управління  слухацьким сприйняттям. Під музичною 
архітектонікою розуміється ведучий конструктивний принцип, що забезпечує 
зв'язок опорних елементів інтонаційного руху в художнє ціле і, представлений в 
одномоментності (симультанно), стає основою для формування, засвоєння-
запам'ятовування і розвитку інтонаційної концепції твору або його фрагменту. 
Неможливість сприйняття та відчуття архітектоніки більш-менш великого 
музичного твору без розвинутих музично-слухових уявлень та роботи пам’яті 
реципієнта. Два різновиди музичної архітектоніки, що історично склалися: 
базисний та арковий.  

Ключові слова: композиція, архітектоніка, базисний та арковий типи 
архітектоніки. 

Запитання для самоперевірки 
1. Дати визначення поняттям «композиція та архітектоніка». 
2. В чому різниця між цими поняттями? 
3. Назвати різновиди музичної архітектоніки, пояснити принципи їхньої взаємодії з 
різновидами музичної композиції. 

Рекомендована література 
1. Бонфельд М. Ш. Анализ музыкальных произведений: структуры тональной 
музики : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений : в 2 ч. – М.: ВЛАДОС, 2003. 
– Ч. 1. – 256 с.; ч. 2 – 208 с. 
2. Задерацкий В. Музыкальная форма. Вып. 1. – М.: Музыка, 1995. – 544 с. 
3. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. – М.: Музыка, 1979. – 536 с. 
4. Москаленко В. Г. Творческие аспекты музыкальной интерпретации. – К., 1994. 
– 156 с. 
5. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. – М.: Музыка, 1982. – 319 с. 
6. Ручьевская Е. Классическая музыкальная форма : ученик по анализу. – СПб. : 
Композитор, 2004.  – 300 с. 
7. Холопов Ю. Н. Введение в музыкальную форму. – 2-е изд., испр. – М. : научно-
изд. Центр «Московская консерватория», 2008. – 432 с.  
 

18.11.2020 
Тема 9. Функції та різновиди музичної драматургії 

Визначення музичної драматургії як організації процесуального розгортання 
музичної подієвості. Складене визначення музичної події: а) як моменту зміни 



даного музично-смислового поля на інше; б) як занурення реципієнта до першо-
інтонування чи співінтонування (інтерпретатор) даного фрагменту творення 
музичного сенсу. Змістовна, тектонічна та комунікативна функції музичної 
драматургії. Спільне та відмінне між театральною та музичною драматургією. 
Типологія різновидів музичної драматургії: конфліктна, хвильова, драматургія 
оповідання, ігрова, медитативна. Взаємодія цих типів. Історичний вплив 
драматургії на формування композиційних принципів і навпаки. 

Ключові слова: музична драматургія, подія, подієвість, драматургія 
конфліктна, хвильова, драматургія оповідання, ігрова, медитативна. 

Запитання для самоперевірки 
1. Дати визначення поняття «музична драматургія». 
2. Прояснити роль події у музичній драматургії. 
3. Розкрити категорії, що репрезентують відповідні тип музичної драматургії. 

Рекомендована література 
1. Анализ музыкальных произведений : программа-конспект для историко-

теоретических факультетов музыкальных вузов [сост. Е. Назайкинский, 
В. Цуккерман, Г. Григорьева, И. Лаврентьева, М. Филатова, В. Холопова, 
Ю. Холопов, В. Медушевский]. – М., 1977. – Раздел 1. – 71 с. 

2. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. – М.: Музыка, 1982. – 319 с. 
3. Ручьевская Е. Классическая музыкальная форма : ученик по анализу. – СПб. : 

Композитор, 2004.  – 300 с. 
4. Соколов А. Введение в музыкальную композицию ХХ века : учеб. пособие по курсу 

«Анализ музыкальных произведений» / А. Соколов. – М. : Гуманитар. изд. центр 
ВЛАДОС, 2004. – 231 с. 

5. Чернова Т. Драматургия в инструментальной музыке. – М. : Музыка, 1984. – 144 с. 
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