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Програма навчальної дисципліни  «Музика у світовій музичній культурі ХХ–
ХХІ ст.» для студентів освітнього ступеня «Магістр» у галузі знань 
02 «Культура і мистецтво», 03 «Гуманітарні науки», за спеціальністю 
025 «Музичне мистецтво»,  освітньо-науковими програмами: «Оркестрові 
струнні інструменти: Скрипка, Альт, Віолончель», «Оркестрові духові та ударні 
інструменти: Флейта, Гобой, Кларнет, Фагот, Саксофон, Валторна, Труба, 
Тромбон, Туба, Ударні інструменти»,  «Баян», «Акордеон», «Бандура», «Народні 
інструменти: балалайка, гітара, домра, цимбали»,  «Хорове диригування», 
«Оперно-симфонічне диригування», «Академічний спів»,  «Оперний спів», 
«Камерний спів», «Фортепіано», «Орган», «Музикознавство», «Композиція» 
026 «Сценічне мистецтво» (освітньо-науковою програмою «Музична режисура») 
034 «Культурологія» (освітньо-науковою програмою «Музична культурологія») - 
18 с.  

 
Укладач: Вишинський В.В., кандидат мистецтвознавства, в.о. доцента кафедри 

теорії та історії культури Національної музичної академії України 
імені П. І. Чайковського. 

 
Рецензент: Гадецька А.М., кандидат мистецтвознавства, в.о. доцента кафедри 

теорії та історії культури Національної музичної академії України 
імені П. І. Чайковського. 
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студентів освітнього ступеня «Магістр» у галузі знань 02 «Культура і 
мистецтво», 03 «Гуманітарні науки», за спеціальністю 025 «Музичне 
мистецтво»,  спеціалізації: «Оркестрові струнні інструменти: Скрипка, Альт, 
Віолончель», «Оркестрові духові та ударні інструменти: Флейта, Гобой, Кларнет, 
Фагот, Саксофон, Валторна, Труба, Тромбон, Туба, Ударні інструменти»,  
«Баян», «Акордеон», «Бандура», «Народні інструменти: балалайка, гітара, домра, 
цимбали»,  «Хорове диригування», «Оперно-симфонічне диригування», 
«Академічний спів»,  «Оперний спів», «Камерний спів», «Фортепіано», «Орган», 
«Музикознавство», «Композиція»026 «Сценічне мистецтво» (спеціалізація 
«Музична режисура») 034 «Культурологія» (спеціалізація «Музична 
культурологія»)           
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Обсяг курсу – 120 годин 
Аудиторних – 40 години 

Лекційних - 20 годин 
Семінарських - 20 годин 

Самостійних – 80 години 
Залік – 2 семестр 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Музика у світовій музичній культурі ХХ–ХХІ ст.» 
 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація, 

освітній ступінь 

Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна форма навчання 

Кількість кредитів 
ECTS – 4 

02 «Культура і мистецтво» Дисципліна загально-
професійної підготовки 025 «Музичне мистецтво»  

 
Модулів: 1 Спеціалізації: 

«Фортепіано», «Орган», 
«Скрипка», «Оркестрові 
струнні інструменти», 

«Оркестрові духові 
інструменти», «Баян, 
акордеон», «Народні 

інструменти», «Бандура», 
«Хорове диригування», 

«Камерний спів» 

Рік підготовки: 1 
Змістових модулів: 1 Семестри: 2 

Індивідуальне 
науково-дослідне 

завдання: – 

 
лекційні: 20 

Загальна кількість 
годин: 120 

Тижневих годин для 
денної форми 

навчання: 
аудиторних – 2 

самостійної роботи 
студента – 4  

 
 

Освітній ступінь: 
Магістр 

 семінарські: 20 
Самостійна робота: 80  

Індивідуальні завдання* 
Вид контролю: 

Змістовий модуль – 1 , 
Модуль (залік) – 1  

(залік – 4-й семестр) 
 
*виконання індивідуальних завдань та модульний контроль 
здійснюються за рахунок самостійної роботи 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Навчальна дисципліна «Музика в світовій культурі ХХ–ХХІ ст.» є 
складовою фахової та наукової підготовки студентів магістрів виконавських, 
мистецтвознавчих, культурологічних спеціальностей. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є явища, події, творчі 
постаті світової музичної культури, які розгорталися протягом ХХ першого 
десятиліття ХХІ століття. 

Метою навчальної дисципліни є вивчення студентами процесів світової 
культури ХХ-ХХІ століття та визначення в них місця і ролі музичного 
мистецтва. Навчальний матеріал включає теоретичний, семінарські, самостійні 
форми роботи практичного спрямуванням. Курс включає в себе спеціальну 
новітню музикознавчу та загальнонаукову термінологію, яка стосується 
культурних явищ сьогодення. Використовується засоби інформаційно-
комунікативних технологій сучасного навчання (ІКТ). 

Завданнями вивчення дисципліни «Музика в світовій культурі ХХ–ХХІ 
ст.» є: огляд основних етапів розвитку світової музичної культури ХХ століття 
та їх вплив на характер музичної культури початку ХХІ століття; 
ознайомлення з соціальним, політичним контекстом явищ музичної культури 
зазначеного періоду; визначення місця і ролі українського музичного 
мистецтва ХХІ століття в процесах світової музичної культури; ознайомлення 
з творчим доробком знакових постатей світової і української культури 
(музичної культури) ХХ – початку ХХІ століття. 

Під час проходження курсу студенти мають знати: основні етапи 
розвитку сучасної музичної культури; знакових особистості музичної 
культури, які визначили вектор її руху; музичні твори, мистецькі події, які 
презентують етапи розвитку музичної культури у той чи той її період. 

Вміти простежити взаємозв’язок сучасної вітчизняної культури та 
світової; критично оцінювати діяльність діячів сучасної музичної культури; 
визначити чинники розвитку тих чи тих явищ сучасної музичної культури; 
опановувати іноземні джерела для встановлення причинно-наслідкових 
зв’язків у вивченні дисципліни; застосовувати мовні компетенції для 
розкриття предметної області дисципліни та володіти категоріальним 
апаратом з урахуванням міжнародних наукових практик. 

 У процесі проходження матеріалу навчальної дисципліни студенти 
мають розвинути наступні компетентності: здатність верифікувати та 
критично оцінювати достовірність, цінність та повноту інформації у процесі 
самостійної роботи; здатність до визначення дієвості сучасних теоретичних 
підходів до інтерпретації феноменів культури та культурних процесів; 
здатність до розуміння та тлумачення процесів смислоутворення в музичному 
мистецтві, їх взаємодії із широким культурним та загально-гуманітарним 
контекстом; здатність виявляти та усвідомлювати сучасні культурно-
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мистецькі процеси, створювати концептуальне підґрунтя для їх всебічного 
розуміння та прогностичного моделювання. 

Навчальна дисципліна «Музика в світовій культурі ХХ–ХХІ ст.» 
невідривно зв’язана з іншими предметами як фундаментального 
(музикознавчого) циклу — гармонією, поліфонією, аналізом музичний творів, 
історією світової музичної культури, історії української музичної культури 
тощо, так і з предметами соціально-гуманітарного циклу: філософією, 
естетикою, історією та теорією культури, історією світової культури, історією 
української культури, релігієзнавством, архітектурою, живописом, театром, 
кінематографом. 

У навчальній дисципліні «Музика в світовій культурі ХХ–ХХІ ст.» 
здійснюється вивчення явищ музичного мистецтва в контексті руху світової 
культури в хронологічному порядку, що виховує у студентів історичний підхід і 
розвиває у них логічне мислення. В залежності від рівня підготовленості 
студентів, можливостей викладача у виборі музичних ілюстрацій, наявності 
підручників та посібників здійснюється вибір музичних творів для вивчення і 
обговорення. 

 
МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Педагогічними методами навчання є: вербальний (пояснення, коментарі, 
обговорення); аналітичний (робота з літературою, аудіо-відеоматеріалами). 
Мистецвознавчий та культурологічними методами є: компаративний 
(порівняльний аналіз процесів вітчизняної культури та світової); історичний 
(огляд логіки соціокультурного, політичного розгортання певного періоду); 
етимологічний та семантичний (в аналізі музичних творів). 

У програмі зазначається загальна кількість годин на ту або ту тему, 
розподіл на лекційні та семінарські заняття, а також години для самостійної 
роботи студентів. 

На семінарських заняттях рекомендовані такі форми роботи: слухання 
музичних творів з подальшою дискусією, аналізом твору або окремих засобів 
виразності, віднаходження прийомів втілення естетичних прагнень епохи, 
дослідження характеру взаємозв’язку особливостей музичного втілення й 
культурних засад епохи. 

У процесі вивчення дисципліни велика увага приділяється контролю 
знань. Контроль передбачає як перевірку знання теоретичного матеріалу, так і 
засвоєння музичних творів. 

 
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Необхідне технічне забезпечення: фортепіано, комп’ютер, Інтернет, 
аудіопрогравач. Методичним забезпеченням курсу є: робоча програма, 
підручники, посібники, монографії (див. рекомендована література), матеріали 
інтернет-ресурсів, відео, аудіо записи музичних творів. Для більш 
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ефективного засвоєння теоретичного та музичного матеріалу дисципліни 
використовуються засоби інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ), 
зокрема розроблені окремі теми дисципліни, тестові завдання та завдання 
самостійної роботи  на базі системи Moodle у мережі Інтернет. Теми 
лекційного курсу та тестові завдання знаходяться за посиланням: 
https://vnv.co.ua 

 
 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Загальна організація оволодіння модульною програмою та оцінювання 
навчальної діяльності студентів 

Діяльність 
викладача 

Діяльність студента Кіль-
кість 
балів 

Термін 

• Лекції; 
• Консультації до 

курсу чи окремих 
тем; 

• Проведення 
семінарських 
занять; 

• Підготовка 
навчально-
методичних 
матеріалів; 

• Проведення 
тематичних та 
модульних форм 
контролю, перевірка 
рівня засвоєння 
студентами 
навчального 
матеріалу; 

• Підсумковий 
контроль (залік та 
екзамен). 

• Відвідування лекційних та 
семінарських занять; 

• Участь у семінарських  
заняттях (вивчення теоретичного 
матеріалу теми; виконання вправ, 
добір дидактичного матеріалу, 
обговорення  проблемних питань, 
тестування, написання самостійної 
роботи тощо); 

• Самостійна робота студента 
(вивчення окремих тем або  
питань, що винесені на самостійне 
опрацювання, підготовка до 
семінарских занять тощо); 

• Написання модульної 
контрольної роботи. 

• Підсумковий контроль. 
 

0-100 Відповід
но до 
розкладу 
занять та 
терміну, 
встанов- 
леного 
виклада 
чем 

Загальна кількість балів (максимальна) – 100 
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Загальний підсумковий контроль полягає у підведенні підсумків виконання 
усіх практичних завдань, що виконувалися посеместрово, усуненням прогалин 
у засвоєнні окремих питань курсу та вирішенням питання про готовність 
кожного студента до заліку та іспиту. 
 Підсумкове семестрове оцінювання результатів навчальної діяльності 
студентів проводиться на заліку (2 семестр) за чотирибальною шкалою у 
вигляді оцінок «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». 

 
 

КРИТЕРІЇ ТА НОРМИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  
 

Оцінка «відмінно»: студент володіє глибокими і міцними знаннями, здатний 
самостійно мислити, може визначати засадничі принципи культурологічних 
теорій, робить аргументовані висновки, спираючись на першоджерела, 
вирішує творчі завдання. 
Оцінка «добре»: студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, 
володіє загальними положеннями культурологічної думки, здатний окреслити 
головні культурологічні напрямки, уміє наводити власні приклади на 
підтвердження власних думок. 
Оцінка «задовільно»: студент розуміє основний навчальний матеріал, здатний 
з помилками окреслити головні ідеї певних культурологічних концепцій, має 
стійкі навички роботи з підручником та першоджерелами, може наводити 
приклади. 
Оцінка «незадовільно»: студент не розуміє основного навчального матеріалу, 
не здатний відтворити головні ідеї культурологічного пізнання, не володіє 
першоджерелами, не орієнтується у елементарних теоретичних узагальненнях. 

 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, заліку 
90 – 100 А відмінно   

82-89 В добре  74-81 С 
64-73 D задовільно  

Підсумковий контроль - залік 
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60-63 Е  
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни 

 
 
 

Структура залікових кредитів дисципліни 
 

Кількість модулів та 
змістових модулів 

Кількість годин, відведених на: 
Аудиторні 

заняття 
Індивідуальна робота та 

самостійна робота студентів  
Модуль 1. 40 80 
Змістовий модуль 1.  40 80 

 
 
 
 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 
Назва змістових модулів і тем 

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН 
Денна форма 

За
га

ль
ни

й 
об

ся
г 

 
го

ди
н 

О
бс

яг
  

ау
ди

то
рн

их
 

го
ди

н 
В тому числі 

Л
ек

ці
йн

і 

С
ем

ін
ар

сь
кі

  

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
 

М
од

ул
ьн

і 
ко

нт
ро

ль
ні

 
ро

бо
т 

 

МОДУЛЬ 1. Нова музична поетика 
Змістовий модуль І. Теми, напрями, форми, постаті музичної творчості ХХ-ХХІ ст. 
Тема 1. Музика у культурі ХХ століття: 
періодизація, напрямки, течії, поняття, постаті  

6 2 2  4  

Тема 2. Композиторські техніки ХХ століття і 
соціально-культурний контекст доби 

6 2 2  4  

Семінар. У пошуках нових звучань: 
становлення і розвиток електронної музики 

7 2  2 5  

Тема 3. Неокласичні тенденції у виконавській 
та композиторській практиці другої половини 
ХХ століття 

7 2 2  5  

Семінар. Неоромантизм в європейській та 
українській музиці другої половини ХХ 
початку ХХІ століття 

7 2  2 5  

Тема 5. Розширення прийомів гри на 
музичних інструментах: підготовлене 
фортепіано Джона Кейджа та розширене 
фортепіано Джорджа Крама 

7 2 2  5  

Тема 6: Сакральна тема в творчості 
композиторів другої половини ХХ початку 

7 2 2  5  



 
9 

 

ХХІ ст.  
Семінар. Хеппеніг, перформенс, музичний 
театр в європейській та українській сучасній 
музичній культурі 

9 4  4 5  

Тема 7. Політика і музика в ХХ-ХХІ столітті 6 2 2  4  
Тема 8. Поетика хімерності в новітній музиці 6 2 2  4  
Семінар. Нова простота і нова складність у 
ХХІ столітті 

7 2  2 5  

Тема 9. Стильові міксти музики Томаса Адеса 6 2 2  4  
Семінар. Новітня російська музика 9 4  4 5  
Тема 10. Фактор виконавця в сучасній 
музичній культурі: ансамблі, сольні артисти 

6 2 2  4  

Семінар. Новітні тренди конкурсу Gaudeamus: 
лауреати 2010-2015 років  

7 2  2 5  

Тема 11. Взаємодія популярного і елітарного:  
експерименти Л. Андрісена, А. Шнітке, 
Габріеля Прокоф’єва, Gentle Giant 

7 2 2  5  

Семінар. Нова музика в кінематографі 9 4  4 5  
Контроль модульний: за модулем 1. 1     1 

РАЗОМ ЗА МОДУЛЕМ 1 120 40 20 20 80 
 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

МОДУЛЬ 1. Нова музична поетика 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теми, напрями, форми, постаті музичної 

творчості ХХ-ХХІ ст. 
 

ТЕМА 1. Музика у культурі ХХ століття: періодизація, напрямки, течії, 
поняття, постаті (2 год.) 

Поняття «Нова музика», складності розуміння нової музики (за. 
К. Дальхаузом), мова нової музики. Стильова багатовекторність культури ХХ 
століття: напрямки, течії, тенденції. Періодизація музичної культури ХХ 
століття (за О. Соколовим). Знакові постаті музичної культури ХХ століття. 
Шенберг і Стравінський в поглядах на музичну культуру ХХ століття 
Т. Адорно.    
Література: 10, 17, 19, 46, 50, 54  

 
ТЕМА 2. Композиторські техніки ХХ століття і соціально-культурний 

контекст доби (2 год.) 
 Тональність, атональність і експресіонізм. Розширена тональність, 

модальність і неокласицизм. Детерменізм і індетерменізм в музиці. 
Полістилістика і постмодернізм. Ідея повторюваності, східна філософія і 
музичний мінімалізм.   
Література: 11, 18, 26, 29, 38, 50 
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Семінар. У пошуках нових звучань: становлення і розвиток 

електронної музики (2 год.) 
• Електронні синтезатори першої половини ХХ ст. та доби авангарду: 

терменвокс, трауторіум, хвилі Мартено, муг, віолена.  
• АНС — перший спектральний синтезатор.  
• Класифікація спектральних подій: суцільні шуми, гармонічні спектри, 

негармонічні спектри, промодульовані спектри, фільтровані спектри, 
імпульсні сигнали, комбіновані спектри.  

• Формоутворення в спектральній композиції. Види електронного синтезу. 
Семплерна техніка. MIDI-технології. 

• Електронний синтез та електроакустичний метод композиції в творах 
Е. Вареза, К. Штокгаузена, Е. Артемьєва, А. Шніткє, С. Луньова, І. 
Томіта, А. Загайкевич, І. Стецюка. 

Література: 11, 12, 25, 29, 39, 50 
   

ТЕМА 3. Неокласичні тенденції у виконавській та композиторській 
практиці другої половини ХХ століття (2 год.) 

Неокласицизм в культурі ХХ століття. Ідеологічні передумови розвитку 
неокласицизму в радянській музичній культурі другої половини ХХ століття. 
Неокласична ситуація у виконавському мистецтві ХХ-ХХІ століття (за 
М. Рябоконєвою). Неокласична складова творчості Філіпа Ерсана, Добрінки 
Табакової, Тобіаса Хьюма, Карла Дженкінса, Олега Безбородька, Віталія 
Вишинського.    
Література: 7, 13, 35, 41 

 
Семінар. Неоромантизм в європейській та українській музиці другої 

половини ХХ початку ХХІ століття (2 год.) 
  Соціокультури контекст розвитку музичного мистецтва в 70-х роках 

ХХ століття. Стильові пошуки в музичному мистецтві в останній третині ХХ 
століття початку ХХІ століття. Неоромантичні твори В. Сільвестрова. 
Неоромантизм в творчості Е. Денісова, Р. Щедріна. Неоромантизм в творчості 
українських композиторів 2000 років. Неоромантизм в неакадемічній музичній 
практиці.  
Література: 20, 47, 48, 49, 50 
  

ТЕМА 4. Розширення прийомів гри на музичних інструментах: 
підготовлене фортепіано Джона Кейджа та розширене фортепіано 
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Джорджа Крама (2 год.) 
Пошуки нового звучання в музиці ХХ століття. Фортепіано як ударний 

інструмент, концепція препарованого фортепіано Дж. Кейджа. «Сонати та 
інтерлюдії» Дж. Кейджа. Романтизоване звучання фортепіано в творчості 
Дж. Крама. Концепція розширеного фортепіано в циклі «Макрокосмос» 
Дж. Крама.  
Література: 16, 23, 24, 34 
   

ТЕМА 5. Сакральна тема в творчості композиторів другої половини ХХ 
початку ХХІ ст. (2 год.) 

Духовна музика в творчості композиторів ХХ століття. Стильові 
експерименти в хоровій творчості Д. Лігеті: Реквієм, Lux Aeterna. Сакральний 
мінімалізм Арво Пярта. Lux Aeterna Дж. Крама. Реквієм Альфреда Шнітке. 
Творчість Галіни Уствольської. Концерт «Ave Maria» Алемдара Караманова 
Література: 31, 32, 50, 54  

 
Семінар. Хеппеніг, перформенс, музичний театр в європейській та 

українській сучасній музичній культурі (4 год.)  
• Інструментальний театр доби авангарду — хеппінінг. Залучення цілісного 

простору до подій твору (концертний зал, публіка, оточуючі предмети 
тощо).  

• Перформанс — мистецький показ з залученням різноманітних творчих та 
технічних засобів. Музика оточуючого середовища, мультисенсорні 
процеси.  

• Абсурдіська композиція. Імпровізаційність як творчий метод синтетичного 
артефакту. 

• Синтетичний сучасний театр в творчості К. Штокгаузена, М. Кагеля, 
С. Зажитька 

Література: 11, 16, 21, 50, 54 
 

ТЕМА 6. Політика і музика в ХХ-ХХІ столітті (2 год.) 
Авангард і опора на традицію як відображення політичних систем ХХ 

століття (за Р. Тарускіним). Німецька музична культура середини століття. 
Радянська музична культура останньої третини ХХ століття. Політичні твори 
Лучано Беріо. Перша симфонія Альфреда Шнітке. Нідерладський музично-
громадський рух. Політичні маніфестації Луї Андрісена.   
Література: 6, 7, 8, 11, 55, 58 
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ТЕМА 7. Поетика хімерності в новітній музиці (2 год.) 

Концепція страху (за С. Кінгом). Література жаху ХХ століття. Поетика 
творчості Г. Лавкрафта. Новела «Музика Еріха Занна» і її втілення в сучасній 
культурі. Музичні прочитання новели Г. Лафкрафта. Засоби втілення концепту 
жаху в циклі «Музика Еріха Занна» Олексія Войтенка. 
Література: 5, 28, 30, 56 
   

Семінар. Нова простота і нова складність у ХХІ столітті (2 год.) 
• Естетика нової простоти. Проста музика Валентина Сільвестрова.  
• Поняття «Нова складність» у музичній культурі останніх десятиліть ХХ 

століття. Б. Ферніхоу — лідер руху нової складності.  
• Нова складність в новітній українській музичній культурі. 

Література: 42, 46, 50, 53, 54 
 

ТЕМА 8. Стильові міксти музики Томаса Адеса (2 год.) 
 Англійська академічна музика кінця ХХ початку ХХІ століття. 

Різновекторна діяльність Томаса Адеса. Еротична тема в оперних творах 
Томаса Адеса. Симфонічні твори Томаса Адеса: проникнення клубної 
культури в академічну музику.  
Література: 37, 40,  51, 57 
   

Семінар. Новітня російська музика (4 год.)   
• Тенденцій сучасної російської музичної культури.  
• Об’єднання молодих композиторів. Творчі особистості: М. Хруста, 

А. Хубєєва, А. Наджарова 
• Мінімалістичний напрям в російській сучасній музиці: П. Карманов. 
• Творчі пошуки А. Батагова: Фортепіанний цикл «Вибрані листи Сергія 

Рахманінова»    
Література: 14, 22, 27, 36, 43, 44, 45 
   

ТЕМА 9. Фактор виконавця в сучасній музичній культурі:  
ансамблі, сольні артисти (2 год.) 

Виконавець як фактор творчості. Ансамблі сучасної музики, їх місія, завдання, 
цілі. Коли композитор він же й виконавець. Виконавці й ансамблі сучасної 
української музичної культури. 
Література: 1, 3, 33, 52  
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Семінар. Новітні тренди конкурсу Gaudeamus: лауреати 2010-2015 рр.  
(2 год.) 

• Історія конкурсу Gaudeamus. 
• Українські композитори на конкурсі в ХХ столітті. 
• Переможці конкурсу в ХХІ столітті. 

Література: 4 
 

ТЕМА 10. Взаємодія популярного і елітарного:  
експерименти Л. Андрісена, А. Шнітке, Габріеля Прокоф’єва, Gentle Giant 

(2 год.) 
Напрямки популярної музики ХХ-ХХІ століть. Впливи масового мистецтва 

на музичне мистецтво ХХ століття. Транскрипції пісень гурту «Beatles» Луї 
Андрісена. Джаз і поп-музика в творчості А. Шнітке. Вплив музичного 
мінімалізму на рок-музику кінця ХХ століття. Музична поетика гурту «Gentle 
Giant». Концерт для діджейського пульту та оркестру Габріеля Прокоф’єва. 
Література: 15, 49, 50, 55, 58 

Семінар. Нова музика в кінематографі (4 год.) 
• Роль музики в сучасному кінематографі. 
• Знакові композиторські постаті в кіно. 
• Перегляд фільму «Без назви» (Untitled) реж. Джонатана Паркера. 

Дискусія з приводу інтерпретації природи сучасного мистецтва в фільмі. 
Обговорення саундтреку фільму та композиторської роботи Девіда 
Ланга. 

Література: 2, 9 
 

СЕМІНАРСЬКІ ЗАННЯТЯ – 20 год. 

Дивись програму навчальної дисципліни 
 

САМОСТІЙНА РОБОТИ 

Теми та завдання для самостійної роботи 
№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
МОДУЛЬ I.  

Змістовний модуль 1.  
1.  Тема 1. Музика у культурі ХХ століття: періодизація, напрямки, течії, 

поняття, постаті  
4 
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2.  Тема 2. Композиторські техніки ХХ століття і соціально-культурний 
контекст доби 

4 

3.  Семінар. У пошуках нових звучань: становлення і розвиток електронної 
музики 

5 

4.  Тема 3. Неокласичні тенденції у виконавській та композиторській 
практиці другої половини ХХ століття 

5 

5.  Семінар. Неоромантизм в європейській та українській музиці другої 
половини ХХ початку ХХІ століття 

5 

6.  Тема 5. Розширення прийомів гри на музичних інструментах: 
підготовлене фортепіано Джона Кейджа та розширене фортепіано 
Джорджа Крама 

5 

7.  Тема 6: Сакральна тема в творчості композиторів другої половини ХХ 
початку ХХІ ст.  

5 

8.  Семінар. Хеппеніг, перформенс, музичний театр в європейській та 
українській сучасній музичній культурі 

5 

9.  Тема 7. Політика і музика в ХХ-ХХІ столітті 4 

10.  Тема 8. Поетика хімерності в новітній музиці 4 

11.  Семінар. Нова простота і нова складність у ХХІ столітті 5 

12.  Тема 9. Стильові міксти музики Томаса Адеса 4 

13.  Семінар. Новітня російська музика 5 

14.  Тема 10. Фактор виконавця в сучасній музичній культурі: ансамблі, 
сольні артисти 

4 

15.  Семінар. Новітні тренди конкурсу Gaudeamus: лауреати 2010-2015 років  5 

16.  Тема 11. Взаємодія популярного і елітарного:  
експерименти Л. Андрісена, А. Шнітке, Габріеля Прокоф’єва, Gentle Giant 

5 

17.  Семінар. Нова музика в кінематографі 5 

18.  Підготовка до МКР 1 

 Разом 80 
Завдання: 

• Опрацювання відповідних параграфів, розділів визначених пунктів 
основної літератури за темами лекційних занять навчальної дисципліни. 

• Опрацювання матеріалів основної та додаткової літератури для підготовки 
до семінарських занять. 

• Самостійне знаходження та опрацювання текстових, аудіо та відео 
матеріалів в мережі Інтернет, зокрема на ресурсі YouTube, для ширшого 
осягнення тем лекційних занять та підготовки до семінарських занять. 

• Прослуховування відповідних до тем лекційних та семінарських занять 
навчальної дисципліни музичних творів. Музику для слухання можна 
завантажити із мережі Інтернет за наступним посиланням: 
https://drive.google.com/open?id=1t2Oih8eoB-B3zqiLQa7m3kOE8woiSpjM 

• Відвідування концертів сучасної музики, що проходять в рамках фестивалів 
(Прем’єри сезону, 2 дні та 2 ночі нової музики в Одесі, Kyiv Contemporary 
Music Days, концертні акції від агенції «Ухо»), плану філармонічних 
концертів, репертуарного плану оперних театрів. 
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• Написання есею (до 4000 знаків) на тему «Роль сучасного музичного 
мистецтва в культурному житті людини сьогодення». 

 
 
 
 

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
 

Оцінювання рівня знань (умінь) студента здійснюється у формі 
модульної контрольної робити через систему тестових завдань. Тестові 
завдання до модулів розроблені із використанням інформаційно-
комунікативних технологій сучасного навчання (ІКТ) та розміщені у мережі 
Інтернет за посиланням https://vnv.co.ua. Тести складається із 25-30 питань 
різного рівня складності та різних типів:  

 обрати правильну відповідь,  
 визначити на слух музичний фрагмент,  
 візуальні тести,  
 тести на відповідність,  
 тести із короткою відповіддю тощо 

 
ВИМОГИ ДО ЗАЛІКУ 

1. До заліку студент має представити результати самостійної роботи у формі 
рецензії на відвіданий ним захід сучасного музичного мистецтва та есею 
на тему «Роль сучасного музичного мистецтва в культурному житті 
людини сьогодення». 

2. Підготуватися до обговорення наступних тем: 
• Авангардне і традиційне в музичному мистецтві сьогодення. 
• Хто такий композитор у сучасному музичному мистецтві? 
• Роль виконавців, фестивалів, інституцій у розвитку сучасної 

музичної культури. 
• Сучасне українське музичне мистецтво як складова глобальної 

музичної культури. 
• Поняття «сучасна музика» у культурі сьогодення. 
• Взаємодія сучасного академічного музичного мистецтва і 

неакадемічного: стильові міксти в новітній музиці.  
• Конкурси як індикатори новітніх тенденцій в музичній культурі? 
• Електронні засоби музичного творення: комп’ютер, синтезатор, нові 

музичні інструменти.    
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Критерії оцінки результатів самостійної роботи студентів 
 

У процесі проведення контрольних заходів викладач оцінює: 
– рівень засвоєння студентом навчального матеріалу, 

винесеного на самостійне опрацювання; 
– вміння використовувати теоретичні знання при виконанні 

практичних завдань; 
– обґрунтованість та логічність викладення самостійно 

вивченого матеріалу; 
– повноту розкриття теми дослідження; 
– оформлення матеріалів згідно з висунутими вимогами. 
Результати самостійної роботи студентів оцінюються 

екзаменатором відповідної дисципліни або комісією. 
Результати оцінювання самостійної роботи студента проявляються 

у проведенні контрольних заходів з конкретної дисципліни. 
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