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Цілі та предметні результати навчання 
Цілі дисципліни Метою дисципліни є пізнання й осмислення музичного твору як 

художнього феномену, що постає в нерозривній єдності змісту і форми, 
словесного і музичного тексту, індивідуальних, національних та історико-
стильових особливостей. 

Компетентності ЗК 1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово.  
ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності.  
ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  
ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел.  
ЗК 7. Здатність бути критичним і самокритичним.  
ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  
ЗК 12. Здатність працювати автономно.  
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ЗК 14. Навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій.  
СК 1. Здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської 
майстерності.  
СК 2. Здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у 
виконавській діяльності.  
СК 4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між 
теорією та практикою музичного мистецтва.  
СК 5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й 
сучасні досягнення у теорії, історії та методології музичного мистецтва.  
СК 6. Здатність використовувати професійні знання та навички в процесі 
творчої діяльності.  
СК 7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та 
використовувати професійні знання у практичній діяльності.  
СК 9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу.  
СК 10. Здатність застосовувати базові знання провідних музично- 
теоретичних систем та концепцій.  
СК 11. Здатність оперувати професійною термінологією.  
СК 12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію 
та застосовувати її в процесі практичної діяльності.  
СК 13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних 
зв’язків.  
СК 15. Здатність здійснювати редакторську / менеджерську/ лекторську/ 
аранжувальну / звукорежисерську діяльність в сфері музичного мистецтва.  
СК 17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні 
технології музикознавчої, виконавської, композиторської, диригентської, 
педагогічної діяльності.  
СК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними 
та світовими традиціями у виконавстві, музикознавстві та музичній 
педагогіці.  
– Здатність знати приклади використання різних музичних форм в 
класичній музиці; 
– Здатність розрізняти прості і складні форми, варіаційну, сонатну форму, 
рондо і циклічні форми; 
– Здатність оперувати поняттями про вільні і змішані формах; 
– Здатність розрізняти функції частин в музичній формі і типи викладу 
музичного матеріалу; 
– Здатність розуміти систему жанрових інтонацій і типових позамузичних 
прообразів, закономірності формоутворення 
 

Результати навчання РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 
майстерність володіння інструментом (голосом) на належному фаховому 
рівні під час виконавської (диригентської) діяльності.  
РН 2. Володіти методами та навичками оркестрової та ансамблевої гри 
(ансамблевого / хорового співу), репетиційної роботи та концертних 
виступів.  
РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної 
доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та художнього 
змісту.  
РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, 
створювати його художню інтерпретацію.  
РН 6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження 
наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та написання роботи 



відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну 
позицію.  
РН 7. Володіти методами опрацювання музикознавчої літератури, 
узагальнення та аналізу музичного матеріалу, принципами формування 
наукової теми та розуміння подальших перспектив розвитку даної 
проблематики в різних дослідницьких жанрах.  
РН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в 
процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних 
інтерпретацій.  
РН 9. Демонструвати володіння теоретичними та практичними основами 
інструментування, аранжування музики та композиції, вміння здійснювати 
переклад музичних творів для різних колективів (оркестру, ансамблю, 
хору).  
РН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / 
менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній діяльності.  
РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-
категоріальним апаратом.  
РН 14. Використовувати на професійному рівні методи та прийоми 
викладання гри на інструменті / вокалу /диригування / теорії, історії 
музики / композиції.  
РН 15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з 
музичного мистецтва.  
РН 17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних 
стилів різних епох.  
– Виконувати аналіз музичної форми; 
–  Застосовувати теоретичні знання в процесі аналізу форм; 
–  Теоретично обґрунтовувати свої аналітичні судження;  
–  Визначати інтонаційні витоки музичних тем, їх синтаксис і структуру; 
–  Визначати форму твору, складові її розділи; 
– Виконувати комплексний аналіз музичного твору; 
– Застосовувати знання термінології в педагогічній та виконавській 
діяльності. 

Вимоги до підготовки 
слухачів 
(міждисциплінарні 
зв'язки, що передують 
вивченню дисципліни) 

Дисципліна «Аналіз музичних творів» повинна бути направлена на 
удосконалення практичного досвіду з аналізу інтонаційної і формотворною 
структури музичного твору, визначення типу форми; водночас вміти 
визначити інтонаційні витоки музичних тем, їх синтаксис і структуру, 
атрибутувати форму твору, визначити складові її розділи, знати приклади 
використання різних музичних форм в класичній музиці, виконувати 
комплексний аналіз музичного твору не тільки під час занять, але й 
самостійно проаналізувати власний твір зі спеціальності, застосовувати 
знання термінології в педагогічній діяльності. 

Зміст дисципліни 
(перелік тем 
практичних занятть) 

Тема 1. Введення. Предмет курсу. Музичний жанр та стиль. Види 
аналізу. Цілісний аналіз музичного твору. 
Тема 2. Елементи музичної мови. Основні принципи класифікації 
музичних форм. Членування музичного матеріалу. Принципи 
формоутворення. Засоби музичної виразності. 
Тема 3. Функції частин. Тема-мотив. Період.  
Тема 4. Прості форми. Одночастинна форма. Проста двочастинна форма, 
різновиди. 
Тема 5. Проста тричастинна форма, різновиди. 
Тема 6. Складні форми. Складна двочастинна форма. Складна 
тричастинна форма. 
Тема 7. Музична драматургія інструментальних творів. Рондо. 
Історичний огляд, класифікація. 



Тема 8. Варіаційна форма. Історичний огляд, класифікація.  
Тема 9.  Драматургія сонатно-симфонічного циклу. Історичні типи. 
Тема 10. Вокальні форми і жанри: пісня, арія, романс; камерно-вокальний 
та вокально-симфонічні цикли. 
Тема 11. Кантатно-ораторіальні форми і жанри: ораторія, кантата, меса, 
реквієм.  
Тема 12. Опера як цілісний твір. Структурні елементи опери: арії, 
речитативи, ансамблі, хори, оркестрові епізоди. 
Тема 13. Різновиди опер: номерна опера, опера наскрізної дії, камерна 
опера, моноопера. 
Тема 14. Змішані та вільні форми.  
Тема 15. Риси формотворення в сучасній музиці. Синтез різних принципів 
музичного мислення та видів технік композиції. 

Дидактичні методи Структура курсу передбачає практичні заняття, які супроводжуються 
наявними матеріалами. Формами навчальних завдань є наступні: 
аналізування музичних прикладів, знайомство з текстами творів 
композиторів різних епох, стилів, їх прослуховування, виконання 
фрагментів. Зміст дисципліни та форм роботи спрямовано на розуміння 
інтонаційного та структурно-композиційного змісту музичних творів, 
динаміки розвитку музичного матеріалу та принципів драматургії, що 
надалі сприяє більш вірному трактуванню текстів музичних творів у 
педагогічній та виконавській практиці. 
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2004. 303 с. 

Електронні ресурси http://nlib.org.ua 

http://nlib.org.ua/


(нотні бібліотеки) http://odma.edu.ua/library 
Технічне забезпечення Аудиторії з роялем, дошкою та крейдою, проектор, ноутбук, 

звуковідтворювальна апаратура; нотні /аудіо/відео матеріали з фондів 
бібліотеки та фонотеки. 

Сума стартових балів та балів за екзамен/залік переводиться до екзаменаційної оцінки згідно з 
таблицею: 

Метод оцінювання  Кількіс
ть 

Мінімальна оцінка в 
балах 

Максимальна оцінка в балах 

Екзамен 1 60 100 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   
82-89 В  дуже добре  

добре 74-81 С 
64-73 D задовільно  

достатньо 60-63 Е  
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

Політика курсу 
Правила взаємодії Політика навчальної дисципліни визначається положенням ОНМА ім.. А.В. 

Нежданової про «Про оцінювання знань студентів та семестровий 
контроль», «Положенням про організацію освітнього процесу», 
«Положенням про перездачу на вищий бал оцінки з предметів навчального 
плану», «Положенням про академічну доброчесність». 

Додаткова інформація Робочу програму та силабус дисципліни «Аналіз музичних творів» 
оновлено на засіданні кафедри теорії музики та композиції (Протокол № 9 
від 12 травня 2022 р.); розглянуто на засіданні Науково-методичної ради 
(Протокол № 7 від  29 червня 2022 р.) та затверджено на засіданні Вченої 
ради Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової 
(Протокол № 11 від  29 червня 2022 р). 
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