
 



 



 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів - 3 

Галузь знань 

01 Освіта/ Педагогіка 

 Нормативна 

 Спеціальність  

014 Середня освіта,  

 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 014.13 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) 

 

Рік підготовки: 

1- й 1- й 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

90 

1 1 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –2 

самостійної роботи 

студента - 4 

Ступінь 

магістра  

10 2 

Практичні, семінарські 

20 год. 4 

Самостійна робота 

60 год. 84 

Вид контролю: залік 

 

Мова навчання – українська. 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 

становить: для денної форми навчання – 90 год.: 30 год. – аудиторні заняття, 60 год. – 

самостійна робота (30% /70%). 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для заочної форми навчання – 90 год.: 6 год. – аудиторні заняття, 84 год. – 

самостійна робота (8% ~ 92%). 

 

 

 

 

 

 

 



Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – формування у майбутніх учителів музики та художньої культури систематизованих 

умінь застосовувати знання з музично-теоретичних та музично-історичних дисциплін в 

процесі практичної діяльності за фахом.  

Завдання. Основними завданнями вивчення дисципліни “Практична музикологія” є: методичні: 

розкрити провідні методологічні підходи і методичні засади використання засобів теорії музики, 

сольфеджіо, гармонії, поліфонії, аналізу музичних творів та історії музики в процесі практичної 

діяльності; пізнавальні: студенти повинні знати особливості музичної мови творів шкільного 

репертуару, прояви індивідуально-стильових композиторських рішень, національно-своєрідних 

особливостей музичної мови; практичні: вміння добирати акомпанемент до творів шкільного 

репертуару, враховуючи жанрові та музично-стилістичні особливості одноголосної мелодії, 

володіння навичками аранжування одноголосних та хорових творів, обробки мелодій 

класичного типу, народних, джазових, популярних, підбирання акомпанементу, використання 

різних засобів фактури с урахуванням стилістики та жанрової специфіки музичної теми, аналіз 

мовних засобів у шкільних творах різних стилів і напрямків, без чого не можливо опанувати 

сенс музичного мистецтва та усвідомити його роль у системі музично-естетичного виховання. 

Передумови для вивчення дисципліни: знання основ теорії музики, гармонії, поліфонії, 

аналізу музичних творів, іторіїмузики (української, зарубіжної) хорознавства, хорового 

аранжування, художньо-педагогічного аналізу 

Навчальна дисципліна складається з 3 кредитів. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК6. Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях. 

ІІ. Фахові:  
ФК 1.Здатність користуватися символікою і сучасною термінологією музичної мови. 

ФК 2. Здатність розкривати системно-структурні зв’язки музикознавчих, музично-

педагогічних, культурологічних, частково-методичних понять. 

ФК 3. Здатність до перенесення системи фахових знань у площину навчального предмету 

музичне мистецтво, структурування навчального матеріалу, проектування та організації 

власної діяльності. 

ФК 8. Здатність формувати в учнів предметні (спеціальні) компетентності. 

Програмні результати навчання 

ПРН 1. Знати музичну термінологію, розуміти основні концепції та системи музично-

педагогічних наук. 

ПРН 2. Знати сучасні теоретичні основи музики, педагогіки мистецтва, технології 

викладання фахових дисциплін. 

Програма навчальної дисципліни 
 Кредит 1. Застосування теоретичних знань з гармонії для створення акомпанементу до 

пісні шкільного репертуару. 

Тема 1. Теоретичні засади гармонізації пісні шкільного репертуару 

Тема 2. Музична фактура та мелодична фігурація в акомпанементі до пісні шкільного 

репертуару.  

Кредит 2. Застосування знань з гармонії та поліфонії для аранжування одноголосних та 

хорових творів. 

Тема 3. Основні прийоми композиційного перетворення хорової партитури. 

Тема 4. Види перекладень. 



Кредит 3. Застосування музично-теоретичних та музично-історичних знань у художньо-

педагогічному аналізі музичних творів на уроках музичного мистецтва в ЗНЗ. 

Тема 5. Методика художньо-педагогічного аналізу творів у 1-8 класах 

Тема 6. Загальний історико-стилістичний аналіз твору шкільного репертуару.   

 

Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усьог

о 

у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Застосування теоретичних знань з гармонії для створення акомпанементу до пісні 

шкільного репертуару. 

Тема 1. Теоретичні засади гармонізації пісні шкільного 

репертуару. Достатність гармонізації. Гармонічні звороти. 

Гармонізація у фактурі акомпанементу. Урахування музично-

стилістичних особливостей мелодії при гармонізації: темп, 

жанрова основа, повторювані ритмічні малюнки. Ритмо-формули 

основних пісенних жанрів. Добір акомпанементу до вокальних 

мелодій. 

16 2 4   10 

Тема 2. Музична фактура та мелодична фігурація в 

акомпанементі до пісні шкільного репертуару. Типи фактури у 

співвідношенні до пісенних жанрів. Доцільність мелодичної 

фігурації. Особливості мелодичної фігурації. Основні фігураційні 

прийоми. Мелодична обробка кадансу. Фактурне варіювання.  

14 2 2   10 

Усього годин 
30 4 6   20 

Кредит 2. Застосування знань з гармонії та поліфонії для аранжування одноголосних та 

хорових творів. 

Тема 2. Основні прийоми композиційного перетворення хорової 

партитури. Принципи хорового аранжування та їх творче 

застосування. Види хорових перекладень. Перекладення з метою 

спрощення фактури. Перекладення з метою ускладнення фактури. 

Аранжування за допомогою транспозиції. Аранжування за 

допомогою переміщення середніх голосів. Комбіновані способи 

аранжування.   

14 2 2   10 

Тема 4. Види перекладень. Перекладення з однорідних для 

мішаних хорів. Перекладення з мішаних на однорідні хори. 

Перекладення творів підголоскового складу. Створення 

підголосків або другого голосу до одноголосних пісень. 

Перекладення творів, написаних для голосу у супроводі 

фортепіано. Перекладення вокальних творів із розвинутою 

фактурою викладення. Перекладення інструментальних творів 

для хору. Обробки народних пісень. Вільне перекладення 

(редакція). 

16 2 4   10 

Усього годин 30 4 6   20 

Кредит 3. Застосування музично-теоретичних та музично-історичних знань у художньо-

педагогічному аналізі музичних творів на уроках музичного мистецтва в ЗНЗ. 



Тема 5. Методика художньо-педагогічного аналізу творів у 1-8 

класах. Засоби поглиблення емоційного сприйняття твору 

школярами. Аналіз засобів музичної виразності. Вимога 

правильності аналізу твору. Відмінності аналізу творів вокальних 

та інструментальних жанрів. Специфіка сприймання твору 

часового виду мистецтва. Принципова схема спостереження учнів 

за музикою. Вступне слово вчителя – як концентрат історичних 

відомостей про композитора і твір.  

14  4   10 

Тема 6. Загальний історико-стилістичний аналіз твору шкільного 

репертуару. Етапи історико-стилістичного аналізу: загальна 

характеристика творчості композитора, ідейний задум твору, 

драматургія і характер. Музично-теоретичний аналіз: 

характеристика основних тем, музична форма, структура форми і 

розвиток тем, жанрова основа твору, фактура, ладотональний 

план, метроритмічні особливості, динаміка, агогіка, кульмінація. 

Значення твору в творчості композитора, епохи. 

16 2 4   10 

Усього годин 
30 2 8   20 

Разом 90 10 20   60 

 

Заочна форма навчання 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усьог

о 

у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Застосування теоретичних знань з гармонії для створення акомпанементу до пісні 

шкільного репертуару. 

Тема 1. Теоретичні засади гармонізації пісні шкільного 

репертуару.  

16  2   14 

Тема 2. Музична фактура та мелодична фігурація в 

акомпанементі до пісні шкільного репертуару.  

14     14 

Усього годин 
30 - 2   28 

Кредит 2. Застосування знань з гармонії та поліфонії для аранжування одноголосних та 

хорових творів. 

Тема 2. Основні прийоми композиційного перетворення хорової 

партитури.  

16 - 2   14 

Тема 4. Види перекладень.  14     14 

Усього годин 30  2   28 

Кредит 3. Застосування музично-теоретичних та музично-історичних знань у художньо-

педагогічному аналізі музичних творів на уроках музичного мистецтва в ЗНЗ. 

Тема 5. Методика художньо-педагогічного аналізу творів у 1-8 

класах.  

15 1    14 

Тема 6. Загальний історико-стилістичний аналіз твору шкільного 

репертуару.  

15 1    14 

Усього годин 
30 2 -   28 

Разом 90 2 4   84 



 

4.Теми лекційних занять 

денна форма навчання 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Застосування теоретичних знань з гармонії для створення акомпанементу до пісні шкільного 

репертуару. 

1 Теоретичні засади гармонізації пісні шкільного репертуару 2 

2 Музична фактура та мелодична фігурація в акомпанементі до пісні шкільного 

репертуару 

2 

Кредит 2. Застосування знань з гармонії та поліфонії для аранжування одноголосних та хорових творів. 

3 Основні прийоми композиційного перетворення хорової партитури. 2 

4 Види перекладень 2 

Кредит 3. Застосування музично-теоретичних та музично-історичних знань у художньо-педагогічному 

аналізі музичних творів на уроках музичного мистецтва в ЗНЗ. 

5 Загальний історико-стилістичний аналіз твору шкільного репертуару.   4 

Всього                                     20 годин 

 

Заочна форма навчання 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 3. Застосування музично-теоретичних та музично-історичних знань у художньо-педагогічному 

аналізі музичних творів на уроках музичного мистецтва в ЗНЗ. 

1 Загальний історико-стилістичний аналіз твору шкільного репертуару.   1 

2 Методика художньо-педагогічного аналізу творів у 1-8 класах.  1 

Всього                                     2 години 

 

6. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Застосування теоретичних знань з гармонії для створення акомпанементу до пісні шкільного 

репертуару. 

1 Теоретичні засади гармонізації пісні шкільного репертуару 2 

2 Музична фактура та мелодична фігурація в акомпанементі до пісні шкільного 

репертуару 

4 

Кредит 2. Застосування знань з гармонії та поліфонії для аранжування одноголосних та хорових творів. 

3 Основні прийоми композиційного перетворення хорової партитури. 4 

4 Види перекладень 2 

Кредит 3. Застосування музично-теоретичних та музично-історичних знань у художньо-педагогічному 

аналізі музичних творів на уроках музичного мистецтва в ЗНЗ. 

5 Методика художньо-педагогічного аналізу творів у 1-8 класах 4 

6 Загальний історико-стилістичний аналіз твору шкільного репертуару.   4 



Всього                                     20 годин 

Заочна форма навчання 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Застосування теоретичних знань з гармонії для створення акомпанементу до пісні шкільного 

репертуару. 

2 Музична фактура та мелодична фігурація в акомпанементі до пісні шкільного 

репертуару 

2 

Кредит 2. Застосування знань з гармонії та поліфонії для аранжування одноголосних та хорових творів. 

3 Основні прийоми композиційного перетворення хорової партитури. 2 

Всього                                     4 години 

 

8. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількі

сть 

годин 

Кредит 1. Застосування теоретичних знань з гармонії для створення акомпанементу до пісні 

шкільного репертуару. 

3 Теоретичні засади гармонізації пісні шкільного репертуару 10 

4 Музична фактура та мелодична фігурація в акомпанементі до пісні шкільного 

репертуару 

10 

Кредит 2. Застосування знань з гармонії та поліфонії для аранжування одноголосних та хорових 

творів. 

5 Основні прийоми композиційного перетворення хорової партитури. 10 

6 Види перекладень 10 

Кредит 3. Застосування музично-теоретичних та музично-історичних знань у художньо-

педагогічному аналізі музичних творів на уроках музичного мистецтва в ЗНЗ. 

7 Методика художньо-педагогічного аналізу творів у 1-8 класах 10 

8 Загальний історико-стилістичний аналіз твору шкільного репертуару.   10 

Всього                                     60 годин 

 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Застосування теоретичних знань з гармонії для створення акомпанементу до пісні 

шкільного репертуару. 

1 Теоретичні засади гармонізації пісні шкільного репертуару 14 

2 Музична фактура та мелодична фігурація в акомпанементі до пісні шкільного 

репертуару 

14 

Кредит 2. Застосування знань з гармонії та поліфонії для аранжування одноголосних та хорових 

творів. 

3 Основні прийоми композиційного перетворення хорової партитури. 14 

4 Види перекладень 14 

Кредит 3. Застосування музично-теоретичних та музично-історичних знань у художньо-

педагогічному аналізі музичних творів на уроках музичного мистецтва в ЗНЗ. 



5 Методика художньо-педагогічного аналізу творів у 1-8 класах 14 

6 Загальний історико-стилістичний аналіз твору шкільного репертуару.   14 

Всього                                     84 години 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
 Індивідуальне науково-дослідне завдання складається з двох напрямів :  

І – підготовка та захист контрольної роботи (для студентів ЗФН); 

ІІ – підготовка доповіді з висвітленням проблем практичного застосування теоретичних знань в 

роботі вчителя музичного мистецтва (для студентів ДФН). 

Основне завдання цього виду діяльності – навчити студентів застосовувати отримані 

практичні навички у майбутній діяльності за фахом, глибше зрозуміти роль музично-

теоретичних знань у музичному вихованні. 

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання: 

1) логічність викладення результатів 

2) творчий підхід до виконання завдання 

3) правильність оформлення 

9. Форми роботи та критерії оцінювання 
Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю: міні контрольні роботи, контрольні 

роботи, прилюдний виступ з доповіддю, тести, перевірка письмових робіт (задач, вправ, гра на 

фортепіано), перевірка конспектів та практичних матеріалів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

НННаааццціііооонннаааллльььнннааа    555---бббаааллльььнннааа   шшшкккааалллааа  Визначення 

5 (відмінно) 
Студент має ґрунтовні знання, демонструє розвинуте індивідуальне 

аналітичне мислення, володіє програмним матеріалом у повному обсязі на 

високому теоретичному рівні. Вміє використовувати набуті знання, 

вміння і здібності у нових теоретичних і практичних завданнях, грамотно 

виконує розбір та музично-теоретичний аналіз твору або уривку, 

демонструє повноту знань спеціальної музичної термінології. Студент 

вміє об’єктивно оцінювати власне виконання завдання, має значний 

творчий потенціал. 

Відмінне  виконання лише 

з незначною кількістю 

помилок 



4 (добре) 
Студент демонструє повне засвоєння програмного теоретичного 

матеріалу, але допускає несуттєві неточності при виконанні практичних 

завдань, які потребують зауваження чи коригування; вміє аналізувати, 

систематизувати знання, але не завжди самостійно. Виявляє особисту 

творчу ініціативу, але в його мисленні не вистачає послідовності, 

допускає помилки у використанні спеціальної музичної термінології. 

Вище середнього рівня з 

кількома помилками 

В загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

3 (задовільно) 
Студент здатний сприймати та відтворювати значну частину 

теоретичного матеріалу, але не завжди вміє самостійно зробити практичні 

завдання, виконати операції порівняння, аналізу-синтезу. Виявляє слабко 

сформоване теоретичне мислення. Має систематизовані знання 

спеціальної музичної термінології. Вміє користуватися підручником і 

самостійно знаходити відповіді на різні запитання стосовно певних 

елементів музичної тканини. Перебуває на початковому рівні володіння 

навичками встановлення взаємозв’язків засобів музичної виразності на 

основі аналізу музичних прикладів. 

Непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 

Виконання задовольняє 

мінімальні критерії 

2 (незадовільно) 
Студент здатний сприймати та відпрацьовувати менше половини 

навчальної програми; застосовує обмежений термінологічний апарат. 

Студент володіє основними елементами практичних навичок; при 

виконанні завдань допускає значну кількість помилок. Не здатний 

опанувати теоретичний матеріал згідно з програмними вимогами в 

повному обсязі. 

Можливе повторне 

складання 

Необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань самостійної роботи 

виставляється з урахуванням таких параметрів: 

1) логічність викладення результатів 

2) творчий підхід до виконання завдання 

3) правильність оформлення 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 150 до 300 балів (за 3 кредити), тобто 

сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 крд. 

 

Поточне оцінювання та самостійна робота 

  

Накопичува

льні 

бали/сума 

Кредит 1. Застосування теоретичних знань з гармонії для створення акомпанементу до пісні 

шкільного репертуару. 

Т1 

30/10 

Т2 

30/10 

КР 

20 

 100* 

Кредит 2. Застосування знань з гармонії та поліфонії для аранжування одноголосних та хорових 

творів. 



Т1 

30/10 

Т2 

30/10 

КР 

20 

 100* 

Кредит 3. Застосування музично-теоретичних та музично-історичних знань у художньо-

педагогічному аналізі музичних творів на уроках музичного мистецтва в ЗНЗ. 

Т1 

30/10 

Т2 

30/10 

КР 

20 

 100* 

Всього 300 

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б. 

 

10. Засоби дігностики 
Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: завдання до 

практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, тестові завдання, 

контрольні роботи. 

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального 

підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.  

Використовуються методи усного і письмового контролю, які мають сприяти 

підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. 

Контроль знань та вмінь студентів з дисципліни «Практична музикологія» здійснюють шляхом 

виконання тестових завдань, контрольних робіт, контрольних завдань, слухового аналізу, 

диктантів. 

11. Методи навчання 
1. Бесіди, розповідь, пояснення, дискусія, гармонічний аналіз, інтонаційний аналіз. 

2. Спостереження та зіставлення 

3. Заохочення та стимулювання 

4. Повідомлення нових знань 

5. Влив на інтелектуальну та емоційну сферу особистості студента 

6. Метод самовиховання 

7. Використання наочності – музичних творів, зразків гармонічних вправ, робота з 

нотними першоджерелами. 

8. Синтетичний (індуктивний) та аналітичний (дедуктивний) 

12.Рекомендована література 

Базова 
1. Арзаманов Ф. Теорія музики і виконавство / Ф. Арзаманов // Методика викладання 

музично-теоретичних і музично-історичних предметів (музична школа – училище – 

консерваторія) : збірник cтатей /упоряд. В. Самохвалов. – К. : Муз. Україна, 1983 – 98 с. 

2. Бондаренко Т. Розвиток творчих навичок на уроці гармонії / Т. Бондаренко // Методика 

викладання музично-теоретичних і музично-історичних предметів: (музична школа – 

училище – консерваторія) : збірник cтатей / упоряд. В. Самохвалов. – К. : Муз. Україна, 1983 

– 98 с. 

3. Дяченко М. Про використання технічних засобів у музичному навчанні / М. Дяченко // 

Методика викладаннямузично-теоретичних і музично-історичних предметів (музична школа 

– училище – консерваторія) : збірник cтатей / упоряд. В. Самохвалов. – К. : Муз. Україна, 

1983 – 98 с. 

4. Казанцева, Л. П. Основы теории музыкального содержания [Текст] / Л. П. Казанцева. - 

Астрахань : Факел, 2001. - 366 с. 



5. Кудряшов, А. Ю. Теория музыкального содержания [Текст] / А. Ю. Кудряшов. -СПб. : 

Планета музыки : Лань, 2010. - 432 с. 

6. Психология музыкальной деятельности: теория и практика : учеб. пособие для студ. муз. 

фак.высш. пед. учеб. заведений / Д. К. Кинарская, Н. И. Киященко, К. В. Тарасова и др. ; под 

ред. Г. М. Цыпина. –М. : Издательский центр "Академия", 2003 – 368 с. 

7. Пясковський І. Проблемні методи навчання в курсі поліфонії / І. Пясковський // Методика 

музично-теоретичних і музично-історичнихпредметів (музична школа – училище –  

консерваторія) : збірник статей / упоряд. В. Самохвалов. – К. : Муз. Україна, 1983 – 98 с. 

Допоміжна 
1. Абдуллин Э. Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе: 

пособие для учителя / Э. Б. Абдуллин. - М. : Просвещение, 1983. - 112 с.  

2. Арчажникова Л. Г. Профессия – учитель музыки : книга для учителя / Л. Г. Арчажникова. 

– М. : 

3. Асафьев, Б. В. Музыкальная форма как процесс. Книги первая и вторая [Текст] / Б. В. 

Асафьев ; ред., вступ. ст. и коммент. Е. М. Орловой. - 2-е изд. - Л. : Музыка, 1971. - 376 с. 

4. Асафьев, Б. В. Путеводитель по концертам [Текст] / Б. В. Асафьев. - Изд. 2-е. -М. : 

Советский композитор, 1978. - 200 с. 

5. Баренбойм Л. А. Музыкальная педагогика и исполнительство / Л. А. Баренбойм. – 

Ленинград. : 

6. Бершадская, Т. С. Статьи разных лет [Текст] : сборник / Т. С. Бершадская ; ред.-сост. О. В. 

Руднева. - СПб. : Союз художников, 2004. - 320 с. 

7. Гажим И. Концентрический принцип построения курса «Введение и динамическое 

музыкознание» [Текст] / И. Гажим // Методологические и методические проблемы общего 

музыкального образования : материалы международной научно-практической конференции. 

- СПб., Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2009. - С. 14-20. 

8. Гажим И. Музыка и музыкальное образование в контексте современной эпистемологии 

[Текст] / И. Гажим // Уроки музыки в современной школе : сб. статей и материалов. - Вып. 4. 

- СПб. : Изд-во РГПУ, 2009. - С. 9-20. 

9. Давыдова Е. В. Методика преподавания сольфеджио : учеб. пособие / Е. В. Давыдова ; ред. 

Текста Е. В. Давыдовой, Ю. Рагс, вступ. статья В. Середы. – 2-е изд. / Е. В. Давыдова – М. : 

Музыка, 1986 – 160 с. 

10. Зільберман Ю. Методи активізації уроку та самостійних занять з сольфеджіо за 

допомогою технічних засобів навчання / Ю. Зільберман // Методика викладання музично-

теоретичних і музично-історичних предметів (музична школа – училище – консерваторія) : 

збірник cтатей / упоряд. В. Самохвалов. – К. : Муз. Україна, 1983 – 98 с. 

11. Ізмаїлова Е. Особливості формування музичного інтересу у молодших школярів / Е. 

Ізмаїлова // Теоретичні та практичні питання культурології : зб. наук. ст. - Вип. ХУІІ. - 

Мелітополь : Вид-во „Сана”, 2006. - С. 16 - 21. 

12. Крюкова В. В. Музыкальная педагогика / В. В. Крюкова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 

2002 – 288 с. 

13. Курт, Э. Основы линеарного контрапункта. Мелодическая полифония Баха [Текст] / Э. 

Курт ; предисл. и ред. Б. В. Асафьева. -М. : Музгиз, 1931. - 304 с. 

14. Лобова О. В. Музика : підруч. для 3 кл. / О. В. Лобова. - К. : Школяр, 2004. - 143 с.  

15. Методика викладання музично-теоретичних і музично-історичних предметів (музична 

школа – училище –консерваторія) : збірник статей / упоряд. В. Самохвалов. – К. : Муз. 

Україна, 1983 – 98 с. 

16. Назайкинский, Е. В. Звуковой мир музыки [Текст] / Е. В. Назайкинский. - М. : Музыка, 

1988. - 254 с. 



17. Орлов, Г. А. Древо музыки [Текст] / Г. А. Орлов. - 2-е изд., испр. - СПб. : Ком-

позитор*Санкт-Петербург, 2005. - 440 с. 

18. Орлова Е. М. Методические заметки о музыкально-исторческом образовании в 

консерваториях / Е. М. Орлова. – М. : Музыка, 1983 – 62 с. 

19. Островский А. Л. Методика теории музыки и сольфеджио / А. Л. Островский. – Л. : 

Музыка, 1970 –345с. 

20. Печерська Е. П. Уроки музики в початкових класах : навч. посіб. / Е. П. Печерська. - К. : 

Либідь, 2001. - 272 с.  

21. Психология музыкальной деятельности : Теория и практика : учеб. пособие / [Д. К. 

Кирнарская, Н. И. Киященко, К. В. Тарасова и др.] ; под ред. Г. М. Цыпина. - М. : Академия, 

2003. - 368 с.  

22.Рибалка О. Про недоліки в роботі над розвитком ритмо-мелодичного слуху / О. Рибалка // 

Методика викладання музично-теоретичних і музично-історичних предметів (музична школа 

– училище – консерваторія) : збірник cтатей / упоряд. В. Самохвалов. – К. : Муз. Україна, 

1983 – 98 с. 

23. Ростовський О. Я. Методика викладання музики в основній школі : навч.-метод. посіб. / 

О. Я. Ростовський. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2001 – 272 с. 

24. Ростовський О. Я. Методика викладання музики у початковій школі : навч.-метод. посіб. 

– 2-ге вид., доп. / О. Я. Ростовський. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2001 – 216 с. 

25. Ростовський О. Я. Теорія і методика музичної освіти : навч.-метод. посіб. / О. Я. 

Ростовський. –Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011 – 640 с. 

Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства [Текст] : учеб. пособие. - 4-е изд. / В. Н. 

Холопова. - СПб. : Лань, 2002. -320 с. 

26. Чайковский, П. И. Руководство к практическому изучению гармонии [Текст] / П. И. 

Чайковский // П. И. Чайковский. Полное собрание сочинений. Литературные произведения и 

переписка. Т. III-а / подг. Вл. Протопоповым. - М. : Музгиз, 1957. - С. 1-162. 

27. Bohm, D. Quantum Theory [Text] / David Bohm. - New York : Prentice Hall, 1951. -655 р. 

Інформаційні ресурси 

1. http://www.lafamire.ru 

2. http://muzcreator.ru 

3. http://ru.wikipedia.org 

4. http://www.7not.ru 

5. http://www.piano.ru 


