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Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Музична культура» є представити
феномени музичної культури як складові цілісного культурного процесу, їх стильові
особливості, витоки, специфіку становлення та розвитку.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Музична культура» є розглянути основні етапи
становлення джазу як явища культури; з’ясувати основні культурні і музичні чинники історії роктрадиції; окреслити основні етапи розвитку західноєвропейської класичної музики; оглянути музичні
феномени культури традиційного Сходу.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
• основні етапи становлення і розвитку музичних явищ світової культури;
• стильову специфіку різних музичних традицій, жанрів, стилів і напрямків;
• основні терміни і поняття музичних практик.
вміти :
• осмислювати музичні явища у контексті загального культурного процесу, епохи;
• аналізувати різні музичні феномени, їх витоки, особливості становлення, розвитку
як культурні і культурологічні явища;

•

виявляти специфіку музичних напрямків, жанрів, стилів.

• Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Американська музика. Джаз
Тема 1. Особливості американської музики: загальна характеристика

Музика як специфічна і не стандартизована область американської культури.
Особливість американської музичної історії. Поліетнічність та полікултурність американських
музичних традицій. Відсутність класичної музики та музичної освіти. Музика мігрантів.
Духовні традиції американської музики. Церковні хорали Нової Англії. Пуританська етика та
естетика. Феномен американських хорових гімнів. Консервативність церковної музики, простота
і ригоризм. Специфіка поетичних текстів і нотації музичних творів. Джаз як афроамериканська
музика. Ірраціональність впливу та популярність джазу. «Рух співочих груп». Фактор
пуританської консервативності у становленні американської музичної культури. Блюз –
самостійний і одне з найбільших досягнень афроамериканської музики. Імпровізаційність,
іронічність, потужна африканська складова. Архаїчні (класичні), міські, урбаністичні блюзи.
Особливості блюзу на естраді.
Тема 2. Витоки джазу

Витоки негритянської музики. Американські негри: особливості історії. Барабани, які
говорять. Протиставлення дво- і тридольного метрів як ритмічна база африканської музики.
Перехресні ритми. Ритмічна поліфонія. Музика, танець, мова. Дьорті-тон. Музика як спосіб
досягнення сакрального екстазу та трансу. «Метричні зсуви», колорування
мелодії,
імпровізація, віртуозність володіння музичними інструментами. Спірічуелс. Духовна культура і
світогляд американських негрів. Народний театр ”чорних менестрелів”. Карикатурність і
пародійність, гротеск і фарс як основні художні засоби. Легкожанровість. Вульгарність.
Безідейність. Специфіка розвитку театральної культури в США. Менестрельний театр як синтез
негритянського та європейського начала в мистецтві. „Негритянська проблема” в США і
практика менестрелів. „Чорний фактор” світогляду американців.
Тема 3. Новоорлеанський джаз: особливості музики

Виникнення джазу в Новому Орлеані. Музичність Парижу-на- Міссісіпі (симфонічні
оркестри, оперні трупи, танцювальна традиція) . Феномен креольської культури. «Правильна
європейськість» креольської музики. Африканські свята на Кото-Сквер. Спроби виконання
блюзів не лише як вокальної, але й інструментальної музики. Поява духових оркестрів, що
виконували інструментальні блюзи. 1900-1905 рр. – поява джазу. Розпродаж військових
музичних інструментів після американо-іспанської війни 1895 р. Створення району
розважальних закладів Сторвілля. Зближення і взаємовплив культур негрів та кольорових
креолів. Музичні особливості джазу. Роль граунд-біту в джазі. „Крокуючий”, „стукаючий” ритм.
Маршовість ритмів. Принцип зсуву мелодії і ритму. Поєднання дводольних музичних структур з
чотиридольним басом. Специфіка запису перших джазових грамплатівок. Склад перших
оркестрів, що виконували джаз, - корнет, тромбон, мідні духові інструменти типу валторни,
кларнет, флейта – пікколо, ритм-група – барабан, контрабас, туба. Синкопування. Загострення,
огрубіння звучання з допомогою губ і дихання. Знижені блюзові тони. Вібрато в кінці фрази.
Біг-бенд. Диксиленд.
Тема 4. Розвиток джазу: стилі і напрямки

Свінговий бум (20—60-ті рр. ХХ ст.). Бунт проти «пристойностей» середнього класу.
Щирість, чесність, готовність виразити свої справжні почуття. Специфічний ритм,
синкопування, «качання». Творчість Бенні Гудмана. Професіоналізм композиторського
мистецтва та виконавської майстерності. Роль радіо в популяризації свінгових оркестрів.
Трансляції музичних виступів. Інтеграція музикантів. Мюзикл. Поєднання симфонічних і
джазових традицій. Розвиток джазу. Технічна віртуозність музикантів бопу (40-і роки).
Вишуканість музики, складність композицій. Особливий стиль музичного мислення і способу
життя. Ритм-енд-блюз. Госпел. Електронний джаз. Хард-боп, необоп. Творчість Колтрейна.
Джаз-рок. «Вільний джаз». Авангардний джаз. Модальний джаз. Кул-джаз. Фьюжн. Фрі-джаз.
Соул. «Третя течія». Композиційний джаз. Вплив джазових традицій на інші музичні жанри.
Змістовий модуль 2. Рок-культура. Поп-музика
Тема 5. Витоки року. Рок-н-рол. Бітники

Мотив протесту проти споживацького суспільства, лицемірної моралі, расової
дискримінації на сцені і в житті. Антибатьківські мовити. Субкультура бітників. Особливості
літературних текстів. Феномен «втраченого покоління». Особлива ідеологія бітницького руху.
Загроза “атомної війни”. Ідеологія хіпі: «діти квітів», пацифізм, екологічна тематика, ЛСД,
психоделічне мистецтво, східні духовні практики. Філософія «Великого заперечення».
Проповідництво та наркотичної мандрівки. Психоделічна музика. Елвіс Преслі. Рок-и-рольна
меломанія. Ритм-енд-блюз – “чорна музика, перетворена в гроші білих”. Поява рок-оперет, рокопер. “Ісус Христос – суперзірка” (Ендрю Ллойд Вебер). Комерціалізація музичного простору.
Хіт-паради як “рушії шоу-бізнесу”. “Вулиця Бляшаних Пателень”. Феномен Джимі Хендрікса.
“Гітарне аутодафе”. Психоделічний рок.
Тема 6. Феномен «Бітлз» і «Ролінг стоунз»

Ліверпульська четвірка” – Джон Леннон, Пол Маккартні, Джордж Харрісон, Рінго
Старр — «Beatles». Скіффл. Неймовірна популярність групи. Бітломанія. «Жовта субмарина»
(1968). Вплив індійської філософії та музичних традицій – рага-рок. Простота музики і текстів
як наслідок потреб молодіжної слухацької аудиторії.Студійна творчість музикантів. Симфо-рок.
Активна громадська та громадянська позиція. Пацифізм. Зрілість текстів і музики. Вплив на
розвиток рок-культури другої половини ХХ століття. Феноменальність “Бітлз” у сучасній
музичній культурі. “Ролінг Стоунз” (“камені, що котяться”, “Перекоти Поле”, “Береги”).
Англійський квінтет – Мік Джагер, Мік Тейлор, Кейс Річард, Чарлі Уотт, Біл Уайман. Музична
основа – ритм-енд-блюз, кантрі, фолк-рок. “Зла” музика. “Рок-н-рол – це більше, ніж просто
музика. Це – енергетичний центр нової культури і молодіжної революції” (Мік Джагер, журнал
«Ролінг Стоунз»). Сучасна ситуація рок-легенд. Сольні кар’єри. Комерціалізація слави.
Тема 7. Вітчизняна традиція рок-музики

Феномен радянського року. Андеґраунд. Музика протесту. Молодіжний фактор роккультури. Соціальна та філософська тематика. Рок-цінності і радянська дійсність. Рок і
дисидентський рух. Тоталітарна модель суспільства, офіційна музична сфера. Рок як
альтернатива, як опозиція, як боротьба. «Машина часу». Творчість Макаревича. «ДДТ» і Ю.
Шевчук. «Акваріум» і Б.Гребенщиков. «Арія». «Парк Горького». Рок у пострадянський
період. Перспективи рок-традиції: умовність існування. Український рок. Національна ідея,
незалежність і рок. Рок і фольклорні музичні традиції. Посттоталітарна ідеологія року.
«Брати Гадюкіни». «Плач Єремії». «Мертвий півень». «Воплі Відоплясова». «Брати
Карамазова». «Океан Ельзи». «Даха-Браха».

Тема 8. Музика в контексті масової культури. Музична естрада

Феномен масової культури: основні характеристики. Споживацьке суспільство: проблема
стандартизації та стереотипізації людини і культури. Роль технологічних новацій у розвитку
поп-культури. Підсилююча апаратура. Студії запису. Маніпуляції свідомість масового
слухача. Мас-медійна складова музичної практики. Естрадність сучасної музики. Фонограма.
Концерт як форма виступу. Особливості сучасного концерту. Клубна культура і клубна
музика. Специфіка клубного менталітету. Стиляги. Неформали в музиці. Узика і стиль життя.
Феномен шлягеру («товар, що найкраще продається»). Старий шлягер на основі
європейських музичних традицій. Новий шлягер: вплив американської музики, джазу, року.
Чинники шлягеру. Феномен музичного смаку. Пошук «своєї» музики.
Тема 9. Розвиток рок-музики

Різновиди року: софт-рок, „есід-рок” і „революсин-рок”. Рок-фестивалі: Монтерей (1967) –
«Любов, Квіти і Музика», Вудсток (1969, 300 тис. учасників), Покано. Хард-рок. “Led
zeppelih“, 1968 р. Блюзова манера гри, особливе почуття гітари (Дж. Пейдж), потужна ритмсекція, негритянський тембр голосу Р.Планта. Імпровізаційність. Занепад руху хіпі, “влади
квітів”. Джон Лорд, Ян Пейс, Рітчі Блекмор. “Концерт” – спроба поєднати рок й “академічну”
музику. Стиль – “важкий метал” – потужні ударні, сильний звук, прості ріффи гітари та басгітари. “Дивна жінка” (1971), “Що ми про себе думаємо” (1972), “Зроблено в Японії” (1972),
“Абсолютно ненормальні люди” (1984), “Дім голубого світла” (1986). Р.Блекмор –
некоронований король хард-рокової гітари. Імпровізація, елементи класичної музики,
середньовічна поезія. “Sсorpions” (1972).Сорок років стабільної популярності “Black Sobbath”
“хеві метал”. Тема – план та актуальна тематика. Виключення клавішних, фольклорних
наспівів, любовних тем, відсутність орієнтації на шлягери та бажання ввійти до хіт-парадів.
Гліттер-рок. Група “Kiss”. Треш – один з “найважчих напрямків року. “Metallica” – група
андеграунду, “рафінований метал”. Чесність і щирість композицій, друге покоління
Вудстоку. Спасіння – у русі у швидкості, людина – господар своєї долі. “Техно-треш”.
“Сучасний “спід-треш-метал”. Проблеми обману, війни, наркотиків. Комерціалізацяї року і
зближення його з поп-музикою та щоу-бізнесом. “Рок-н-рол помер, але музиканти живі”.
Місце рок-традиції в культурі ХХ століття. Перспективи року.
Тема 10. Поп-музика. Шоу-бізнес

Поп-арт. Поп-музика у масовій культурі. Споживацькі цінності. Мистецтво як товар. Музика
як продукт. Імпресаріо і продюсування як фах і бізнес. Хіт-паради. Успішність музики за
рівнем прибутковості. Радіо, звукозаписуючі компанії і рекордс-студії, мас-медіа у попкультурі. Імідж: чинники популярного образу. Нова (псевдо) міфологія. Феномен «зірки».
«Зіркова хвороба». Маски та обличчя. «Королі» і «королеви». «Зали слави». Становлення
шоу-бізнесу. Закони і правила успіху. Поп-культура Старого світу: вплив європейської
музичної традиції. Американська музика: афроамериканська складова. Сінатра, Хемпердінк,
Джонс. Феномен Мадонни, Майкла Джексона, Спірз, Агілери, Шакіри, Леді Гага. Технологія
чи феноменальність обдарування «у певному просторі у певний час».
Змістовий модуль 3. Класична західноєвропейська музика
Тема 11. Європейська музика: від початків до середньовіччя

Сакральна єдність (триєдинство) музики, поезії, танців. Цілісність людини і світу, пошук
компромісу і контакту. Відновлення гармонії і природного балансу. Початки

західноєвропейської музичної традиції від античності. Фрагментарність збереженої музичної
культури. Міфи про Орфея, Олімпа, Марсію, що прославляють чудодійну магічну силу їх
мистецтва. Перші згадки – «Одіссея», «Іліада» (ХІІ-VІІІ століття). Кіфара – струнний
інструмент типу ліри. Аулодії – спів під аулос (тип подвійного гобою). Хорові пісні. У
поєднанні із пластичними рухами (о. Кіпр). Виховний мотив хорових співів у Спарті.
Ліричний напрямок (Архілох, Алкей, Сафо). Елегії, Гімни, ліричні пісні. Культ Діоніса:
хорові дифірамби. Грецькі трагедії. Кризовий перехід до середньовіччя. Григоріанський
хорал: спадок давньоіудейського співу, чергування сольного і хорового виконання. Аскетизм.
Простий тип мелодійного складу. ІХ-ХІ століття – музично-теоретична думка, вчення про
лади, пошуки нотації, складання літургічного співу. Винаходи Гвідо д’Ареццо. «Народна
музика» середньовіччя. Світське музичне мистецтво трубадурів, труверів, мінезингерів,
жонглерів, шпільманів, менестрелів. Альба (пісня світанку), пастурель, пісні-діалоги, пісні
хрестоносців, плачі, танцювальні пісні. Духовна лірика. Луада (гімн, похвала) в Середній
Італії. Творчість Франциска Ассізького. Розвиток багатоголосся. Школа Нотр-Дам. Арс нова
у Франції. Творчість Гійома Машо.
Тема 12. Музика епохи Відродження

Музичне середовище – хорові капелли (папська, соборна в Камбрі, Антверпені, Парижі,
Сфорці в Мілані, Медичі у Флоренції. Теоретичні праці нідерландця Йогансена Тінкторіса.
Творчість Жоскена Депре: меси: мотети, інші духовні твори, поліфонічна техніка.
Французька поліфонічна пісня ХVІ століття (Манекен, Котле, Лежен, Гудімель). ХVІ століття
– блискуча доба в історії італійського мистецтва. Розвиток світських вокальних жанрів
(фроттола, вілланелла, мадригал). Творчий спадок Луки Маренціо, Карло Джезуальдо. Поява
мадригальної комедії з елементами побутової буфонади і комедії дель арте. Німецька музика
під впливом Реформації. Звернення до німецької пісні, на основі котрої створено
протестантський хорал. Участь М.Лютера: спроба зблизити побутову і церковну музику.
Простота багатоголосого складу. Хорал як гімн соціальних протестів. Діяльність німецькиї
мейстергінзерів. Ханс Сакс: популярність, широта смаків і знань, поет і музикант.
Контрреформація: декрет про заборону «фігуральної музики». Самостійність
інструментальної музики. Музичні інструменти: лютня, орган, клавір. Теоретичні праці
Джозеффо Царліно.
Тема 13. Музика ХVI-ХІХ століття

Початок 17 століття – стиль бароко у музиці. Розвиток інструментальних жанрів.
М.Преторіус «Syntagma musicum» (1615-1619). Важливість нотозаписування. Поява терміну
«композитор». «Венеціанська» та «неаполітанська» оперні школи. Нові жанри: ансамблевоінструментальний концерт, сольний – соната, великомасштабний вокально-інструментальний
цикл – ораторія, невеликі органні і клавірні п’єси – фантазії, токати, прелюдії, нові поліфонічні
форми – фуга, річеркар, нові ритми – танцювальні сюїти, канцони, пісенні арії, серенади.
Захоплення контрастами. Поява вдосконалених смичкових інструментів (скрипка, альт,
віолончель). Скрипка як людський голос. Розквіт регіональних шкіл композиторів-скрипачів і
скрипічних справ майстрів (Аматі, Гварнері, Страдиварі). «Золотий вік» італійської скрипічної
школи: Арканджело Кореллі, Антоніо Вівальді, «Пори року», «Полювання», «Буря на морі».
Творчість І.С.Баха – вершина вільного поліфонічного письма, основа якого фуга (букв. «біг»).
«Не «струмок», а «море» варто називати його!» (Л.Бетховен). Поєднання раціонального
«будівництва» музики за законами контрапункту і художньої виразності образів (драматизм,
ораторський пафос). Реформа християнського богослужіння в умовах протестантської церкви.
Музика Г.Ф. Генделя: поєднання бароко і класицизму, біблейські сюжети у концертному

виконанні. 1637 – перший оперний театр у Венеції. Музичні салони, музичні академії,
консерваторії. Наближення до людини. «Батько симфоній» - Гайдн. Віденські класики –
Моцарт, Бетховен.
Тема 14. Музичний авангард ХХ століття

Музика як абсолютно новий звуковий феномен. Поняття “нової музики” і “нової краси”.
“Омовнення” музики. Музиканти як “ слухачі майбутнього”, “історики самих себе”.
Експресіонізм, неоромантизм (І.Стравінський, А.Шенберг, Г.Малер). Основні ідеї
музичного футуризму: музика кольору (“музика, яка не звучить”), шумо-звуки, бунт проти
традиції, іронія, інтуїція, культ первинного мовчання та іррегулярного звуку. Конкретна музика.
Побутовізм. Раціоналістичні тенденції музичного розвитку. Конструктивістський підхід до
композиторської діяльності. Музично-технічний реалізм (К.Штокгаузен, П.Булєз, Я.Ксенакіс).
Додекафонія. Серіальність. Атоналізм. Анти психологізм і фетиш природничо-наукових
методів. Музичний твір як наукове дослідження. “Формалізо вана музика”. “Чорний гумор”
Кейджа.
Електронна музика. Феномен електронного звуку. Вихід за межі людського
голосу і людського слуху. Музика як єдиний звук, як звукова пляма. Звукомобілі.
“Знелюднення” музичного середовища. Розпад традиційного музичного звучання. “Репетативна
музика”. Сучасна електронна обробка автентичної етнічної музики. Деформація концерту як
соціальної форми існування музики. “Просторова музика”. Музика оточуючого середовища.
Споживацьке “використання” “музичних продуктів” як наслідок і спосіб ефемеризації стосунків
людини з речами. Музика в буденному просторі. Музика як процес і як процесія. Ідея тотальної
організації музичного твору, апеляція до вищої раціональності та беззаперечної логіки.
Антисцієнтичні орієнтації в культурі. Алеаторика в музиці. Принцип випадковості. Від
концепції “наскрізь організованої форми до доктрини” відкритої форми”. Абсолютизація
випадку. Ідеї нової простоти та нової душевності. Відмова від авангардизму. “Прогресивний
сучасний консерватизм”. “Назад до…”
Змістовий модуль 4. Традиційна музика Сходу
Тема 15. Музична традиція ісламу. Суфійська музика

Становлення ісламської музики: вплив музичних традицій арабів, персів і тюркських народів
(7 17 століття). Високий рівень професійності (вокальної ті інструментальної), застосування
специфічних музичних термінів, поява письмових теоретичних вчень і професійних
виконавських шкіл. Фіксування музичного твору з допомогою записаних поетичних текстів й
особливих зауважень музиканта у вигляді назв метро-ритмічним моделям. Історичний поділ
на два музичних стилі: арабський (західний), поширений в Азії та Північній Африці, і
перський (східний, «аджамський») – музика іранських і тюркських народів, що зберегли свою
розмовну мову і створили власні літературні мови під впливом арабської. Різні музичні
субкультури чи локальні музичні стилі. Спів бедуїнів («худа»), поетичні форми («касіда»),
співи рабів на міських базарах («гіна»), жіночі плачі («наух») у виконанні співачок-рабинь
(«кайна»). Музичні інструменти: лютні, арфи, флейти, гобої, бубни, цимбали. Вплив
неарабських традицій на становлення придворної музики. Музично-теоретична школа
«грецьких схоластів» (9-11 століття). Вчення Абу Йусуф Йа куб-ал-Кинді, переклад грецьких
трактатів. «Велика книга з музики» Абу-Наср-Ал Фарабі та Ібн-Сіни. Суфійська музика:
особливості богословських та естетичних ідей. Музична терапія, лікування тіла і душі.
Значення ритму у суфійських творах. Феномен зікра.
Тема 16 Буддистські мантри

Мантра – священний текст особливого статусу. Походження й універсальний характер
священного складу ОМ. Сакральне знання зосереджене в поетичній (Рігведа) і музичній
(Самаведа) формах. Вплив поезії сильніший впливу прози, поетичний ритм породжує єдність
і послаблює розум. Вплив музики значніший за поезію, вона виводить нас за межі значення
слів і вводить стан інтуїтивного сприйняття. Ритм і мелодія синтезуються в глибокому
всеохоплюючому звучанні ОМ. ОМ – смисл-насіння (санскр. біджа-мантра) Всесвіту, магічне
слово, найбільш всеохопна сила свідомості. Ототожнення Ом й Універсуму. Найважливіший
символ йоги. З часом позбавлений містицизму, магії жертвенної практики, філософських
спекуляцій ранньорелігійної думки. Ом – основний засіб у практиці медитації і внутрішнього
об’єднання (що власне й означає «його»). ОМ – «стріла, увінчана наконечником манаса
(думки, котра вкладається у лук людського тіла, пронизуючи морок незнання, досяга
величного сяйва Вищого Стану» («Мантраяна Упанішада»). ОМ – А-У-М: суб’єктивна
сідомість, свідомість внутрішнього світу, свідомість єдності, розчинення (безконечності
всередині нас). Звучання мантри – не фізичний, а духовний звук.
Тема 17. Китайська музика

Особливості музичного мислення: відмінності від європейських традицій. Музика і звукова
мова. Специфіка інтонування. Вплив релігійно-філософських та ідеологічних практик і
доктрин. Космологічна концепція природи музики у конфуціанських трактатах, її громадська
роль і політичне значення при вихованні людей і досягненні суспільної гармонії. Музика як
засіб управління державою. У даоській естетико-філософській думці музика сприяє
витворенню гармонії з природою і космосом, виявленню психоемоційної природи людини.
Буддизм: музика – містичний засіб вдосконалення людини і досягнення вищих станів
свідомості, глибинного осягнення буття. Поняття юе в китайській культурі позначало не
лише музику, а й інші види мистецтва, сферу прекрасного, що має вищу міру організованості
і впорядкованості. Багаторівневе символічне мислення в музиці як спроба встановити
відповідності окремих музичних тонів, музичних інструментів, видів і жанрів з елементами
світоустрою і соціально-політичними системами. Система люй-люй – 12-ступеневий
звукоряд, пов’язаний з періодами доби, положенням Сонця, Місяця, місяцями року і т. п.
Пентатонічний звукоряд – 5 типів семантичного інтонування в китайській мові, 5 стихій,
сторін світу, соціальна ієрархія. Порушення шкали відповідності може викликати
катастрофічні космологічні і соціально-політичні наслідки. Китайська опера. Поєднання
співу, інструментальної музики, художньої пластики, інших видовищних елементів.
Особливості гриму, костюмів, високі регістри співу, використання ударних інструментів,
влючаючи барабани. Походить від юаньської драми (ХІІІ-ХIV Осо.). Китайські інструменти.
Китайська бамбукова флейта і гуцінь – найдавніші музичні інструменти людства. По
традиції, інструменти класифікуються в залежності від матеріалу: бамбук, глина, дерево,
камінь, шкіра, метал, гарбуз, шовк.
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Змістовий модуль 1. Американська музика. Джаз
Тема 1. Особливості
американської музики: загальна
характеристика
Тема 2. Витоки джазу: регтайм,
блюз, театр «чорних
мінестрелей»
Тема 3. Новоорлеанський джаз:
особливості стилю
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Змістовий модуль 2. Рок-культура. Поп-музика
Тема 5. Витоки року. Рок-н-рол.
Бітники
Тема 6. Феномен «Бітлз» і
«Ролінг стоунз»
Тема 7. Рок-культура: основні
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Тема 8. Вітчизняна традиція рокумузики
Тема 9. Музика у контексті
масової культури. Музична
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Тема 10. Поп-музика: стилі і
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Разом за змістовим модулем 2

8

2

2

2

2

8

2

2

2

2

8

2

2

2

2

8

2

2

2

2

6

2

2

2

8

2

2

2

2

46

12

10

12

12

Змістовий модуль 3. Класична західноєвропейська музика
Тема 11. Європейська музика: від
початків до середньовіччя
Тема 12. Музика епохи
Відродження
Тема 13. Музика ХVIII-XIX
століття
Тема 14. Музичний авангард ХХ
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Змістовий модуль 4. Традиційна музика Сходу
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Тема 17. Китайська музика
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• Теми практичних (семінарських) занять

№
з/п

1

2

3

4

5

6

Тема

Кількість годин

Витоки джазу
• Особливості музики африканського походження.
• Театр «чорних мінестрелей».
• Музика Нової Англії.
• Блюз.
• Регтайм.

2

Новоорлеанський джаз: особливості стилю
• Джаз у контексті американської музики.
• Новий Орлеан. Креольська культура.
• Біг-бенд, діксіленд, склад джазових оркестрів.
• Стильові особливості «нової» музики.

2

Розвиток джазу: стилі і напрямки
• Особливості «чорного» і «білого» джазу.
• Творчість Гершвіна. Особли.
• Феномен свінгу.
• Боп, бі-боп.
• Комбо.
• Сучасні стилі джазової традиції.

2

Витоки року. Рок-н-рол. Бітники
• Духовні, художньо-естетичні, ідеологічні передумови становлення року.
• Субкультура бітників.
• Феномен рок-н-ролу. Елвіс Преслі.
• Естетика року.

2

Феномен «Бітлз» і «Ролінг стоунз»
• „Бітлз”: історія становлення.
• „Ролінг Стоунз”.
• Рок і сучасність.

2

Рок-культура: основні напрямки

2

•
•
•
•

7

Стильові особливості становлення рок-культури.
Важкий рок.
Треш.
Стан сучасного року.

Вітчизняна традиція року
1. Специфіка російського року.
1. Особливості історії української рок-музики.
1. Сучасність вітчизняної рок-традиції.
Музика у контексті масової культури. Музична естрада

8

•
•
•

10

•
•
•

Європеська музика: від античності до середньовіччя

•
•
•

2

Розвиток ренесансних музичних традицій в Італії.
Вплив Реформації на церковну музику.
Контрреформаційні чинники становлення музичного мистецтва.

Музика ХVІІІ-ХІХ століття
•
•
•
•
•

2

Особливості античної музичної культури: інструменти, жанри,
мотиви.
Середньовічна духовна музика: етапи становлення.
Світська музика мандрівних акторів та співців.
Феномен багатоголосся і григоріанський спів у духовній
середньовічній музиці.

Музика епохи Відродження
•
•
•

12

2

Проблема іміджу у сучасному музичному просторі.
Поп-арт і популярна музика: характер співвідношення.
Хіт-паради, рейтинги як визначальні фактори поп-культури. Поп:
стильове різноманіття

•

11

2

Феномен масової культури. Споживацьке суспільство.
Шлягер: особливості походження. Старий і новий шлягер.
Естрада: особливості вираження.

Поп-музика: стильова специфіка
9

2

Особливості музики бароко.
Зміни у церковній музиці.
Новації у світській музиці.
Творчість І.С.Баха і Г.Ф.Генделя.
Романтизм у музиці ХІХ століття.

2

13

Музичний авангард ХХ століття
•
•
•
•
•
•
•

14

Неоромантизм та імпресіонізм в музиці К.Дебюссі. І.Стравінський. Е.Малер.
Естетика “нової краси”. Футуристичні експерименти в музиці.
Конкретна музика. Шумо-звук.
Раціоналізм в музиці. Серіальність.
Електронна музика. Розпредметнення музичного матеріалу.
Ірраціоналістичні тенденції в музиці. Алеаторика.
Музично-технічний реалізм (К.Штокгаузен, П.Булєз, Я.Ксенакіс).

Музична традиція ісламу. Суфійська музика
•
•
•

15

2

Основи віровчення ісламу і музична традиція.
Особливості інструментальної музичної традиції.
Суфійська музика. Зікр.

Буддійські мантри
•
•
•
•

16

4

2

Феномен мантри у буддизмі.
Мантра у тибетському буддизмі.
Специфіка мантри ОМ.
Мантра у сучасній культурі.

Китайська музика
•
•
•

2
Особливості китайського музичного мислення.
Китайська опера: специфіка дійства.
Китайські музичні інструменти.

Разом

34

•

Самостійна робота

№
з/п
1
2
3
4

Тема
Музична естетика. Музична історія: інтерпретації
Американська естрада і джаз
Новоорлеанський джаз: особливості музики

Джаз в Україні.Джазові фестивалі
5 Субкультури бітників і хіпі
6 Культ року на Заході: основні чинники
7 Рок-культура: перспективи в музиці
8 Етнічні витоки вітчизняного року
9 Поп-культура і глобалізаційні цінності
10 Поп-музика і техніко-технологічні новації
11 Християнство і музичне мистецтво: особливості співіснування
12 М. Лютер і церковна музика
13 Українська музика ХVІІІ-ХІХ століття
14 Авангардні тенденції в українській музиці
15 Суфійська естетика сьогодні
16 Мантра у буддизмі та в індуїзмі: порівняння
17 Китайська опера у сучасному Китаї
Разом

Кількість
годин
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
34

• Індивідуальні завдання
Програмою курсу передбачається обов’язкове індивідуальне науково-дослідне завдання,
яке виконується на основі засвоєння певного змістовного модулю або змісту навчального курсу
в цілому. Основна мета такого завдання полягає у систематизації, закріпленні, поглибленні
знань із курсу.
Особливістю пропонованого індивідуального завдання є вибір улюбленого твору, стилю,
виконавця зі змісту курсу і спроба зробити розгорнутий аналіз-есей творчості, особливостей
обраного феномену. Це своєрідна рецензія, відзив, враження, яке повинно носити характер
культурологічно-естетичного матеріалу.
Відповідно до мети формуються певні вимоги до такої роботи. Йдеться не про
«ліричний» звіт про певний музичний матеріал, заснований лише на емоційних відчуттях.
Запропонований тип творчої роботи повинен обов’язково мітити елементи історикокультурного характеру, культурологічного аналізу з обґрунтованою оцінкою (нехай і
суб’єктивною) вибраного явища. Крім того, звертається увага на досить розгорнутому розгляді
теми із залученням проблем її витоків, причини появи, становлення, особливостей вираження.
Тобто робота набуває вигляду своєрідної культурологічної студії хоч і невеликої за обсягом, але
досить насиченої за змістом.
Безумовно, великим достоїнством роботи вважається аргументована власна, можливо,
особлива думка чи своєрідний матеріал, залучений студентом. Власне, це і є «родзинкою»
такого типу завдання. У ньому органічно повинні поєднуватися і наукові (поняттєві, категорії,
об’єктивні) чинники розкриття теми, й емоційні враження, метафори, образи, невід’ємні при
роботі такого характеру.

Писати про музику «чистим» аналітичним, науковим, «формалізованим» стилем
неможливо і непотрібно. Студентам, як культурологам якраз важливо органічно поєднати
теоретичну частину свого доробку і чуттєві душевні акценти теми.
Звичайно, такий вид роботи зумовлений безпосереднім змістом й особливостями
навчального курс. Музична тематика – явище специфічне. Власне, від якості вибору і теми і
відповідних інформаційних джерел залежить глибинність, узагальненість і неповторність цього
невеликого дослідницького екскурсу.
Робота повинна містити план, обґрунтування вибору теми, концептуальні висновки і
список використаної літератури. Орієнтовний обсяг такої роботи – до 10 сторінок.

8. Методи навчання: евристичний, пошуковий, дослідницький, методи аналізу, порівняння і
співставлення, узагальнення, проблемного викладу; дискусійні методи .

9. Форма підсумкового контролю – іспит.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Питання до іспиту
Музика як феномен культури.
Музика як мистецтво: особливості визначення.
Вплив музики на особистість: культурологічний аспект.
Музика як естетична категорія.
Особливості американської музики.
Джаз як афроамериканська музика.
Африканські витоки джазу.
Блюз як музичний жанр.
Театр «чорних мінестрелей» і джаз.
Регтайм в американській музиці.
Особливості джазу як музики.
Основні етапи становлення джазу.
Церковна музика і джаз: особливості співвідношення.
«Свінговий бум» (30-і рр. ХХ ст.).
Особливості джазового напрямку бопу.
Сучасне становище джазу.
Рок-культура як соціальне і культурне явище.
Рок-н-рол. Елвіс Преслі.
Субкультура бітників і рок.
Субкультура хіпі і рок.
Британська складова рок-естетики.
Історія «Бітлз»: основні етапи.
Рок-музика і сучасність.
Феномен російського року.
Рок-культура і «Негативні» цінності 60-х років ХХ століття.
Музична психоделіка у становленні року.
Рок у сучасній культурі.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сучасна молодіжна музика і цінності субкультур.
Класична західноєвропейська музична традиція: особливості античного музики.
Середньовічна музична культура.
Світська музика середніх віків.
Ренесансна музика: основні тенденції.
Поліфонія у церковній музиці.
Барокова музика: зміна орієнтирів.
Творчість І.С.Баха.
Класицизм у музиці.
Романтизм у музиці.
Мантра як сакральна музика.
Мантра Ом: інтерпретація.
Мантра Ом у буддизмі.
Суфійська музична традиція: особливості духовної практики.
Арабська інструментальна музика.
Китайська музика: особливості музичного мислення.
Китайська опера.
Поп-музика і популярна музика: відмінності побутування.
Шлягер у поп-культурі.
Історія становлення естрадного шлягера.
Музика і поп-індустрія.
Масові цінності і музика.
Феномен шоу-бізнесу. Хіт.
•

Методи та засоби діагностики успішності навчання

Поточний контроль рівня знань студентів. Його завданням є перевірка студентами вивченого
матеріалу, визначення ступеня його засвоєння, вироблення навчальних та дослідницьких
навичок, формування вміння самостійної роботи з філософськими текстами та спроможності їх
осмислення і інтерпретації; а також вироблення навичок письмової та усної самопрезентації.
Поточний контроль здійснюється за такими напрямами:
− контроль за систематичністю та активністю роботи на семінарських заняттях;
− контроль за виконанням завдань

для

самостійного

опрацювання поза рамками

аудиторних занять;
− контроль за рівнем засвоєння та творчого опрацювання у вигляді контрольних завдань;

− контроль за виконанням індивідуального навчально-дослідного завдання для
самостійного опрацювання поза рамками аудиторних занять.
Модульний контроль здійснюється у формі написання контрольних робіт. На модульну
контрольну роботу виносяться питання, розглянуті під час вивчення змістового модуля на
лекціях, семінарах і самостійно.
•

Розподіл балів, які отримують студенти

Частина 1.
Поточний контроль

Модульний
контроль

Модуль 1

Модуль 2

Змістовий модуль 1
Т2
Т3
Т4
2
2
2

Змістовий модуль 2
Т6
Т7
Т8
Т9
2
2
2
1

Т5
2

6

МКР1 МКР2
Т10
2

15

11

15
30

Частина 2
Модульний
контроль
(мах=60
балів)

Поточний контроль
(мах=40 балів)
Модуль 1
Змістовий модуль 3
Т11
2

Т12
2

Т13
2

Т14
2

Модуль 2

Змістовий
модуль 4
Т15 Т16 Т17
2
2
2

8

6
40

ІНДЗ

9

Загальна
кількість
балів

Модуль 3
МКР
МКР
4
3
15

15
60

100

Модуль 1 виступи на семінарському занятті за тему (власне виступ, доповнення,
участь в обговоренні) – 1-2 бали – максимум 31 бал.

Модуль 2 індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) – 9 балів.
Модуль 3 кожна модульна контрольна робота (модульний контроль) – 15 балів –
максимум 60 балів.
Критерії оцінювання:
•

змістовність, глибина висвітлення проблеми;

•

багатоаспектний підхід до аналізу проблем;

•

підкріплення теоретичного викладу конкретними прикладами;

•

залучення матеріалів інших дисциплін та попередніх культурологічних курсів;

•

аргументована власна позиція в розгляді проблеми;

•

засвоєння категоріального апарату;

•

опрацювання джерел з теми заняття;

•

вміння зробити висновки, узагальнення, виявляти тенденції;

•

культура ведення дискусії.

• Шкала оцінювання:
90-100 балів – відмінно;
75-89 балів – добре;
60-74 бали – задовільно;
1-59 балів – незадовільно.
Переведення підсумкових семестрових оцінок, які виражені у балах за багатобальною шкалою, в
оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS здійснюється відповідно до цієї таблиці:

Шкала оцінювання (національна та ECTS)
Сума балів
за всі види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90 – 100
82 – 89
75 81
67 74
60 66

A
B
C
D
E

1 – 59

•

Fx

Методичне забезпечення

Оцінка за національною шкалою
для екзамену,
курсової роботи
для заліку
(проекту),
практики
Відмінно
Добре

Зараховано

Задовільно
Незадовільно

Незараховано
(з можливістю
повторного складання)

Пригода Т. М. Музична культура. Методичні рекомендації до курсу. / Т. М. Пригода – Луцьк :
Терен, 2012. – 44 с.
•
•

Список джерел

Барсова И. А. Очерки по истории партитурной нотации (XVI – первой половины XVIII
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• Говинда А. Озарения гималайского странника. / А. Говинда – М., 2008
• Говинда А. Творческая медитація и многомерное сознание. / А. Говинда – М., 2006
• Джани-Заде Т. Арабский уд в музыкальной культуре Исламской цивилизации.
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Н. Симаков М., 1982
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мусульманской культуры. / И. Л. Иноземцев - М., Наука. 1989
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