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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма вступного випробування до аспірантури розроблена на основі вимог, які
ставляться перед сучасною національною освітою з урахуванням завдань вивчення музичного
мистецтва. Програма базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній
характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр (галузь знань
02 Культура і мистецтво спеціальності 025 Музичне мистецтво), навчальних програмах
дисциплін циклу професійної підготовки.
До участі у вступному випробуванні допускаються особи, які завершили навчання та
здобули диплом магістра/спеціаліста галузі знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 025
Музичне мистецтво та галузі знань 0202 Мистецтво спеціальності 8.02020401 та 7.020204
Музичне мистецтво.
Мета вступного випробування полягає у виявленні рівню знань абітурієнтів щодо
еволюції музичного мистецтва та музично-історичних процесів XX-XXI ст., логікою
жанрово-стильових перетворень, обізнаності із теоретичної розробкою цих питань, а також з
національними, регіональними типами музичної культури та їх функціонуванні у світовому
просторі.
Під час випробування абітурієнти повинні знати:
- основні закономірності розвитку музичного мистецтва в історико-культурному
контексті;
- типи музичних культур та їх функціонування у світовому просторі;
- особливості розвитку музичного мистецтва на сучасному етапі;
- основоположні наукові концепції, теоретичну базую музикознавчих досліджень та
сучасні проблеми мистецтвознавства;
- філософські аспекти пізнання закономірностей наукової і художньої творчості.
вміти:
- критично аналізувати та інтерпретувати матеріали з історії, теорії музики та
музичного виконавства;
-

застосовувати

методологічні

підходи

(історико-культурологічний,

системний,

компаративний, музикознавчий та ін.) до аналізу творів, науково-методичних джерел,
жанрово-стильових процесів у розвитку музичного мистецтва;
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- усвідомлювати еволюцію стильових тенденцій музичного мистецтва у процесі
загального художнього розвитку;
- орієнтуватися в сучасних явищах музичної культури;
- критично мислити та сприймати пропонований матеріал.
Загальна характеристика програми вступного випробування
Програма вступного випробування включає:
1. Перелік розділів і тем.
2. Список літератури для підготовки до іспиту.
3. Критерії оцінювання знань, умінь та навичок.
Форма проведення – усний іспит.
Програма навчальної дисципліни
Тема 1. Еволюція музичного мистецтва у контексті стильових змін. Основні епохи,
напрямки, стилі розвитку музичного мистецтва від античності й дотепер. Взаємопов’язаність і
взаємозалежність стильових змін, пошуків нових форм і засобів музичного відтворення із
еволюцією музичного мислення.
Тема 2. Здобутки музичного мистецтва докласичного періоду. Поява багатоголосся.
Винахід лінійної нотації Гвідо Аретинським. Затвердження метризованої ритміки (Перотин
Великий, Г. де Машо). Основні принципи поліфонічного викладення. Поліфонія суворого
письма (Г. Дюфаї, Й. Окегем, Дж.П. Палестрина, О. Лассо, К.Дж. ді Веноза та ін.).
Тема 3. Гомофонно-гармонічний стиль як новий принцип музичного мислення XVIIXVIII ст. Винахід монодії на противагу поліфонічному типу викладення та функціональний
розподіл звуковисотного простору (мелодія – гармонічне заповнення – бас). Диференціація
музичного тканини затвердила новий образ світу та нове художнє мислення, в якому
панувала індивідуальність (мелодія). Відкриття класичного оркестрового письма та
класичного типу симфонії.
Тема 4. Музичний романтизм: зміст, образи, засоби музичного висловлювання,
формоутворення. Основні ознаки романтизму в музиці. Розробка нових жанрів: пісні,
інструментальної мініатюри, програмної музики. Тяжіння до вільного висловлювання,
поступової трансформації образів, наскрізного розвитку. Поява вільних та змішаних форм
(балада, фантазія, рапсодія, поема тощо).
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Тема 5. Виконавські школи романтизму та їх вплив на музичну творчість доби.
Віртуозні традиції Н. Паганіні, Ф. Ліста, Ф. Шопена та їх відображення в композиторській
творчості. Г. Берліоз – засновник сучасного симфонічного оркестру. Реформа стилю bel canto
у вокальному виконавстві. Концерт – як «титульний» жанр романтичного світовідчуття.
Тема 6. Шляхи оновлення музичного мистецтва в першій половині ХХ ст.
Радикальне оновлення синтаксичного рівню творів (ладові звукоряди, акордика, метр, ритм,
фактура, тематизм). Відкриття нових принципів композиції (12-тоновий серійний метод
А. Шонберга, система тропів Дж. Хауера, теорія синтетакордів М. Рославця, чвертьтоновість
Ч. Айвза, Хаби, Вишнеградського, лади обмеженої транспозиції О. Мессіана тощо). Новітні
техніки композиції: алеаторика, сонористика, мінімалізм та ін.
Тема 7. Музичний авангард другої половини ХХ ст.: пошуки і здобутки. Поліфонізм
світовідчуття обумовлює оновлення музично-виражальних засобів. Жодна епоха не
порівнюється із сучасністю за розмахом пошуків, експериментальною гостротою. Інноваційні
підходи та нові композиторські технології ХХ – початку ХХІ ст. проявляються передусім у
засобах виконання. У музичну творчість проникають елементи театру чи ритуального дійства,
інструментальне музикування доповнюється аудіо або відеорядом тощо. Стирається грань
між композиторською та виконавською творчістю, музична мова набуває поліпараметровості,
а параметри виходять за межі їх класичного розуміння. Основною сферою авангардної
творчості стала електронна музика. Провідним типом музичного мислення стає ідея східної
філософії («єдине дао»), позбавлена традиційної для європейської музики конфліктності.
Тема 8. Стильовий синтез як провідний принцип сучасної музичної творчості. У
музичному мистецтві ХХ ст. співіснування та взаємодія новітніх тенденцій і традиційних
форм досягло краю. Провідним принципом композиторської творчості стала полістилістика,
завдяки чому здійснювався тотальний синтез сучасного та історичного. У межах одного
композиторського стилю, а то й одного твору можуть сполучатись авангард і ретро. На
створення нових синкретичних жанрів значною мірою вплинуло розгортання глобалізаційних
явищ.
Тема 9. Структура музичного жанру та жанрові моделі сьогодення. Відмова від
канонізованих форм і жанрів, перевага творів синтетичного типу – камерна симфонія для
солістів з оркестром, вокально-інструментальний цикл з його різновидами, циклічні
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структури типу «музика для складу …» тощо. Поступовий відхід від загальновживаних
засобів, розмивання звичних жанрових меж та виникнення нових, де експериментальні
установки знаходять граничне вираження. Типовою ознакою є пародіювання старого, зокрема
традиційних сталих жанрів. Характерна тенденція розростання жанру, створення наджанрів
та жанрових мікстів (сполучення симфонії з ораторією або кантатою чи вокальним циклом,
перетворення музично-сценічних структур типу симфонії-балету, опери-балету тощо).
Тема 10. Шляхи розвитку музичного театру в ХХ ст. Початок ХХ ст. в оперному та
балетному жанрі – час пошуків та експериментів, свідомий відхід від традиційної музичної та
гармонічної мови, звернення до «жорстоких» сюжетів, вибір незвичайних засобів
висловлювання тощо. Експресіонізм музично-сценічних опусів Р. Штрауса. Антиромантична
спрямованість оперних вистав нововіденців. Неокласицизм в оперній та балетній творчості
(Р. Штраус, І. Стравинський, Ф. Бузоні, Дж.Ф. Маліп’єро). Розвиток національних традицій в
опері та балетному мистецтві ХХ ст. (І. Стравинський, Б. Барток, З. Кодай, Д. Мійо, М. де
Фалья, Дж. Гершвін, Р. Воан-Вільямс та ін.). Експериментальні пошуки в операх К. Орфа,
Ф. Пуленка, Б. Бріттена, авангардні прояви в оперній творчості К. Штокгаузена та
П.М. Девіса, еротичні мотиви оперних творів А. Гинастери, Г.В. Генце. Опера та балет в
СРСР. Новітні тенденції оперного та балетного мистецтва другої половини ХХ ст. (рок-опера,
рок-балет опера-балет, радіо і телеопера тощо).
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Сума балів
за всі види
навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за
національною
шкалою

90 – 100

А

відмінно

82 - 89

В

добре

Критерії
Абітурієнт володіє фундаментальними знаннями в
галузі історії, теорії музики та музичного
виконавства. Має глибоке усвідомлення щодо
жанрово-стильових трансформацій музичного
мистецтва певних періодів. Здатен до систематизації
та узагальнення матеріалу, вільно володіє
навичками аналізу широкого спектру музичних
явищ.
Абітурієнт володіє тематичним матеріалом у
повному обсязі. Здатен до критичного аналізу та
інтерпретації історії, теорії музики та музичного
виконавства. Вміє використовувати набуті знання і
здібності у практичних завданнях (аналіз, синтез,
систематизація). Демонструє повноту знань з
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74 - 81

С

64 - 73

D

60 - 63

Е

35-59

FX

1 - 34

F

тенденцій розвитку музичного мистецтва
сучасності.
Абітурієнт володіє значним обсягом спеціальної
інформації та міцними музично-теоретичними
знаннями. Однак не завжди обґрунтовано доводить
свою думку щодо музичних явищ, допускає
фактологічні та термінологічні неточності, які може
самостійно виправити.
Абітурієнт виявляє достатнє засвоєння матеріалу,
але допускає неточності під час характеристики
певних явищ, стильових процесів, використанні
спеціальної музичної термінології тощо, які не
завжди може самостійно виправити.
задовільно
Абітурієнт володіє основними знаннями з питань
історії. теорії музики та музичного виконавства, але
припускає неточності у використанні спеціальних
знань, що вимагає зауважень чи коригувань з боку
комісії.
Рівень
володіння
абітурієнтом
музичнонезадовільно з теоретичними знаннями вище за початковий, однак
можливістю
відсутня логіка історичного розвитку, не має
повторного
усвідомлення щодо жанрово-стильових процесів
складання
еволюції музичного мистецтва, допускаються інші
суттєві помилки під час відповіді.
незадовільно з Абітурієнт володіє незначною частиною
обов’язковим тематичного матеріалу зі спеціальних питань,
повторним
демонструє недостатню сформованість практичних
вивченням
навичок під час музичних завдань, припускається
дисципліни
грубих помилок.
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