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Аналіз музичних творів (3-й композиторський) 
 
Тема 5. Музичний твір як явище «письма». Проблеми сучасної 

нотації. 
Письмова традиція музичного твору. Нотний текст як спосіб існування 

музичного твору. Форми запису музики. Логіка та еволюція форм нотації. 
Форми запису музики у ХХ столітті та новітні явища. 

Нотація як «додатковий сенс». Роль симетрії та «божественних» 
пропорцій. Нотація як основа композиції. Нотація як програма музичного 
твору. 

Про діалектику «видимого-чутного» в музичному творі. Серіалізм та 
алеаторика як тотожність протилежностей. «Нова складність»: особливості 
нотної техніки. Графічна музика. Графічна символіка нотного тексту. 

 
Тема 6. Творчий задум та його реалізація. Творчий процес та його 

результат.  
Творчий задум як первісний, суто композиторський, до-звуковий етап 

музичного твору. Типи творчого задуму. Творчий процес як конкретизація 
задуму. Творчий процес як заперечення творчого задуму. Музичний твір-
результат як заперечення творчого процесу. Діалектика творчого задуму та 
його реалізації в музиці ХХ – початку ХХІ століть. Унікальність композиції: 
від задуму до реалізації. Сенс, смисл та музичне смислоутворення. 
Композиторське смислоутворення та музичний текст. Музичний текст та 
посткомпозиторське смислоутворення. Про динаміку та діалектику процесу 
музичного смислоутворення. 
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Контрольна робота: письмовий аналіз музичного твору малої форми 

(або фрагмента). За бажанням студента – аналіз власного твору. 


