Інститут практичної культурології та арт-менеджменту
Кафедра культурології та інформаційних комунікацій
Назва дисципліни Історія музики
Викладач проф. Побережна Галина Іонівна
Академічна группа БХР-31-8, БХР-32-8, БХР-33-8
Курс 2
Форма навчання: дистанційна (лекції/семінари) з 12.03.2020 – 22.05.2020р.
№ Тема
лекційного/
семінарського
заняття
1

Завдання для самостійної
роботи / питання для
підготовки на семінарське
завдання

1.Хронологічні межі епохи
Музика
Середньовіччя Середньовіччя.

Рекомендовані навчальні матеріали

https://osvita.ua/vnz/reports/culture/11949/
https://buklib.net/books/24316/

2.
Світоглядні
засади
https://studentbooks.com.ua/content/view/1454/76/1/2/
культури Середньовіччя.
3. Яскраві персоналії
http://www.poy.su/grigorianskiy-horal.html
Середньовіччя.
4. Характерні особливості
https://www.youtube.com/watch?v=CN7kZlRKnig
музики Середньовіччя
(«григоріанський хорал»).

Дистанційна
форма
контролю

ПІБ викладача,
канал комунікації
з викладачем

експресопитування за
темою в
розсилці

проф. Побережна Г.І.
e-mail:
pogiav10@gmail.com

2

Музика
Додаткові завдання:
Середньовіччя 1.
Коли і де

був
перший

відкритий
університет в Європі?
2.
Подивитись
кінофільм «Имя Розы».
3. Хто такі трубадури,
трувери, мінезінгери?

https://kinokrad.co/283510-imya-rozy.html
https://www.unipage.net/ru/universities_europe
https://uk.sodiummedia.com/4261872-the-minnesingersare-..-german-knightly-lyricism-of-the-middle-ages
http://zaspivaj.com/statti/60_muzyka_v_epohu_serednyo
vichchya.html
https://uamgguru.ru/rizne/17298-rannja-muzika-i-epohaserednovichchja.html
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Музика
Відродження

Музика
Бароко

1. Що означає назва епохи
- Відродження (Ренесанс)?
2. Антропоцентризм,
гуманізм як провідні
світоглядні принципи
Відродження.
3.
Світоглядні засади
культури Відродження.
4. Поліфонія «строгого
письма».
5. Композитори
Відродження.
6. Видатні художники
Відродження.
1.
Хронологічні межі
епохи Бароко.
2.
Світоглядні
засади культури Бароко.
3.
Нові музичні жанри
Бароко.
4.
Композитори
Бароко.

https://www.youtube.com/watch?v=KGZVnWKIfTc
https://moderato.in.ua/malenki-muzychni-istoriyi/dobavidrodzhennya-muzichniy-suprovid-dlya-da-vinchi-tarafaelya.html
https://w.histrf.ru/articles/article/show/dzhiezualdo_di_vi
enoza_gesualdo_di_venosa_karlo
http://www.christusimperat.org/uk/node/37065
https://uchebnikfree.com/obschaya-filosofiya/zagalnaharakteristika-svitoglyadni-osnovi-25648.html
https://www.epochtimes.com.ua/life/art/stil-barokorozkish-i-komfort-100790.html
https://hollandpark.com.ua/uk/news/news1
https://turov.top/muzica/kompozitoryi-epohibarokko.html
https://videouroki.net/razrabotki/muzykal-nyie-zhanry-

epokhi-barokko.html
https://www.studmed.ru/view/lekciya-muzykalnyezhanry-epohi-barokko_584decbf106.html
5

Мистецтво
рококо

1. Стиль рококо –
породження світської
аристократичної культури.
2. Роль жіночого образу в
мистецтві рококо.
3. Жанр « жіночого
портрету» в музиці рококо.
4. Мистецтво французьких
клавесиністів.

https://sergeyurich.livejournal.com/303735.html
https://fashion.drugiegoroda.ru/history/6414-moda-epoxirokoko/
http://churya.com.ua/rococo_fashion1.html
https://www.belcanto.ru/couperin.html
https://muzabetka.com.ua/pro_clavecin.html
http://4ua.co.ua/music/ya3ad68b5d53a89521306c36_0.ht
ml
https://www.belcanto.ru/couperin.html
http://what.com.ua/rokoko-v-myzici-sho-ce-koli/
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Музичний
класицизм

1. Місце музичного
класицизму в історії
музичного мистецтва.
2. Раціоналізм як
світоглядний принцип
класицизму.
3.Провідний вид мистецтва
класицизму.
4. Сонатна форма та
сонатно-симфонічний цикл
як
вершинні
прояви
музичного класицизму.

https://gdz4you.com/prezentaciyi/inshi/klasycyzm-vliteraturi-4485/
https://libsib.ru/estetika/estetika-kak-nauka-osnovnieetapi-razvitiya-esteticheskoy-misli/ratsionalizm-kakosnova-estetiki-klassitsizma
http://textfighter.org/teology/Philos/schest/filosofskoi_os
novoi_estetiki_klassitsizma_byl_ratsionalizm.php
https://musicseasons.org/sonatnaya-forma/
http://900igr.net/prezentatsii/muzyka/Muzykalnoeiskusstvo/137-Sonatno-simfonicheskij-tsikl.html

http://kakgit.narod.ru/sonatno_simf_cikl.html
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Мистецтво
Віденського
музичного
класицизму

Музичний
романтизм

1. Хронологічні межі
Віденського музичного
класицизму та його
представники.
2. Історична роль творчості
Й. Гайдна. 3. Історична
роль творчості В.А.
Моцарта.
4. Історична роль творчості
Л. ван Бетховена.
5. Головні здобутки
Віденського музичного
класицизму.
1.
Місце
музичного
романтизму
в
історії
музичного
мистецтва.
Історичні передумови його
виникнення.
2.
Загальна
порівняльна характеристика
романтизму і класицизму.
3.
Основні принципи
мистецтва романтизму.
4.
Виразові
засоби
музичного
мистецтва
романтизму.

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%
82%D1%8C%D0%B8/550497/
https://24smi.org/celebrity/5066-iozef-gaidn.html
https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikiekompozitory/volfgang-amadej-motsart
https://www.hroniky.com/news/view/16762-betkhovenhlukhyi-kompozytor-iakyi-pysav-henialni-tvory
https://www.belcanto.ru/venskaya.html

http://musike.ru/index.php?id=48
https://www.olofmp3.ru/index.php/Romanticheskiiperiod-klassicheskoi-muzyki-romantizm.html
http://musike.ru/index.php?id=48
https://www.belcanto.ru/romantisme.html
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Народження
національних
музичних
шкіл

1.
Австрійська
(Шуберт).
2.
Німецька (Шуман).
3.
Польська (Шопен).
4.
Італійська (Россіні,
Верді, Леонкавалло).
5.
Угорська (Ліст).
6.
Російська (Глінка,
Чайковський).
7.
Українська
(Лисенко).
8.
Висновки по
музичній естетиці
романтизму.

https://sites.google.com/site/musicrbcrn/muzykaromantizma
https://www.youtube.com/watch?v=bn5zrCHhq5M
https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikiekompozitory/robert-shuman
https://www.youtube.com/watch?v=vodbkvILkCU
https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikiekompozitory/dzhuzeppe-verdi
https://24smi.org/celebrity/5091-ferents-list.html
https://to-name.ru/biography/mihail-glinka.htm
https://24smi.org/celebrity/3940-petr-chaikovskii.html
https://www.hroniky.com/news/view/15053-mykolalysenko-zasnovnyk-ukrainskoi-natsionaltoi-muzyky

