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                              Силабус курсу 

                         Інструментування 
за спеціальністю  025 «Музичне мистецтво»       

галузі знань    02 «Культура і мистецтво» 

Освітня кваліфікація: Бакалавр музичного мистецтва 

    Роки навчання: 2. Семестри: ІІІ(2роки навчання) 

    Роки навчання: 1-2. Семестри: І-IV(3роки навчання) 

    Роки навчання: 2-3. Семестри: ІII-VI(4роки навчання) 

    Кількість кредитів: 3 (2роки навчання), 

    8(3роки навчання),10(4роки навчання) 

    Мова викладання: українська. 

 

                                                         Керівник курсу  

Полянський Тимур В’ячеславович,  заслужений діяч мистецтв України,       

доцент 
         Контактна інформація: slavaslava1945@gmail.com                                               
 

                                Пререквізити та постреквізити дисципліни 

     Пререквізити дисципліни: теорія музики, спец.інструмент 

Постреквізити дисципліни: основи диригування та читання партитур, методика і 

практика роботи з ансамблем, концертно-виконавська практика 

Призначення дисципліни 

Вивчення дисципліни сприяє розширенню професійних знань, впливає на розвиток 

професійної вимогливості, художнього смаку студентів. Метою навчальної дисципліни – 

надання знань та практичних навичок інструментування творів різних стилів і жанрів для 

ансамблю, оркестру. Набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок з 

інструментовки. Разом з цим у завдання даної дисципліни входить всебічний розвиток 

творчих здібностей студентів, прагнення до самовдосконалення, формування художнього 

смаку, загальної культури, розширення музичного кругозору, музичного і аналітичного 

мислення, накопичення інтонаційно-стилістичного багажу різних епох, формування 

розвитку музично-творчих здібностей, їх музично-образної фантазії, музичного мислення 

та формування елементарних навичок інструментовки, аранжування та імпровізації 

музичних творів. Готовність майбутніх викладачів до професійної діяльності з 

використанням досвіду інструментовки та аранжування. Створення репертуару для 

спеціального музичного інструменту, ансамблю, оркестру. Вивчення навчальної 

дисципліни передбачає виконання практичних завдань, аналіз клавірів, партитур та 

навчальних посібників.  

Основними завданнями вивчення дисципліни  

 розвиток інтелектуально-креативного мислення, музичної та емоційної пам’яті, 

відчуття форми та образного змісту музичних творів; 
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 сформувати у майбутніх фахівців сучасного творчого мислення в контексті сучасних 

досягнень мистецтвознавства; 

 визначити функціональну спрямованість, напрями та форми колективного 

музикування; 

 формування навичок інструментування для різного складу ансамблів (оркестру); 

 поглибити та узагальнити знання щодо регістрово-тембрових, діапазонних, 

теситурних виконавських можливостей музичних інструментів та колективів; 

 розглянути основні елементи музичної мови та особливості їх розвитку, засоби 

художньої виразності в музичному мистецтві; 

 засвоїти основні засоби перевтілення музичного першоджерела; 

 застосовувати вміння імпровізації та аранжування. 

Опанування дисципліни «Інструментування» дозволить вільно орієнтуватися в 

стилях та жанрах інструментальної музики, знаходити оптимальні рішення щодо 

пристосування творів до можливостей виконавських колективів, створювати нові 

партитури на основі інструментальних творів. Вивчення навчальної дисципліни розвиває 

здатність проникати у зміст музичних творів, творчу ініціативу студентів, їхню здатність 

самостійно приймати рішення. 

Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни сприяє формуванню у 

здобувачів вищої освіти таких компетентностей:  

 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

Знати:  

 основні теоретичні концепції інструментовки відповідно особливостям 

виконавської, педагогічної, композиторської та інтерпретаційної музичної 

діяльності; 

 функції інструментовки, принципи та прийоми; 

 акустичні, технічні та виражальні властивості музичних інструментів; 

 основні правила нотної графіки та оформлення партитури; 

 жанри та стилі музичного мистецтва, сучасні концепції музичного мистецтва; 

 ідею музичного твору та методи її реалізації, художній образ і засоби його 

перевтілення принципи запису партитури для оркестру народних інструментів;  

 принципи перекладу твору для естрадного ансамблю, естрадно-симфонічного 

оркестру;  

 принципи  перекладу твору з партитури на клавір;  

 принципи написання ансамблевий супровід солісту;  

Вміти:  

 обґрунтовувати власну думку щодо дискусійних проблем інтерпретації 

художнього твору; 

 виразити особисте ставлення до науково-навчальної проблеми; 

 класифікувати музику за сутнісними ознаками їх поділу на жанри, форми, види, 

типи, категорії; 
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 творчо використовувати набуті знання – створення нових варіантів звучання; 

 робити соціально-історичний, культурологічний, музичний та інтонаційно-

стильовий аналізи; 

 застосовувати знання щодо основних законів музичної інтерпретації та 

використовувати відповідні технологічні засоби та прийоми інструментування; 

 передавати зміст художнього твору та його виконавську інтерпретацію основними 

засобами композиційного перевтілення; 

 враховувати специфіку виконавських можливостей музичних колективів; 

 знаходити оптимальні варіанти інструментування, аранжування відповідно 

художньо-образним завданням. 

Володіти:  

 методами та прийомами читання партитур; 

 перекладом фортепіанних творів для ансамблю та спеціального музичного 

інструменту; 

 обробкою пісень, популярних мелодій, творів танцювального жанру; 

 обробкою ансамблевого супроводу солістам-інструменталістам, вокалістам, хору; 

 створенням партитур творів різних жанрів, типів і складів ансамблю; 

 знаннями з теорії музики, гармонії та інших теоретичних дисциплін4 

 сучасними комп´ютерними технологіями і програми у власній творчій діяльності. 

  ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Відповідно до освітньої програми «Інструментування», вивчення навчальної 

дисципліни повинно забезпечити досягнення здобувачами вищої освіти таких 

програмних результатів навчання (ПРН): 

 
Програмні результати навчання Шифр 

ПРН 

Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до 

певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та 

художнього змісту. 

ФК 4 

Демонструвати володіння теоретичними та практичними основами 

інструментування, аранжування музики та композиції, вміння 

здійснювати переклад музичних творів для різних колективів 

(оркестру, ансамблю, хору) 

ФК 9 

Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з 

музичного мистецтва. 

ФК 15 

 

Очікувані результати навчання, які повинні бути досягнуті здобувачами освіти 

після опанування навчальної дисципліни «Інструментування»: 

 
Очікувані результати навчання з 

дисципліни 
Шифр 
ПРН 

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. 

ПРН 7 
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Демонструвати володіння теоретичними та практичними основами 

інструментування, аранжування музики та композиції, вміння 

здійснювати переклад музичних творів для різних колективів 

(оркестру, ансамблю, хору). 

ПРН 9 

Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом. 

ПРН 12 

Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з 

музичного мистецтва. 

ПРН 15 

                  Засоби діагностики та критерії оцінювання результатів навчання. 

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з навчальної 

дисципліни є: 

- контрольний урок; 

- залік,іспит. 

Форми контролю та критерії оцінювання результатів навчання 

Форми контролю знань студентів: 

- підсумковий модульний; 

- семестровий підсумковий (залік/екзамен). 

 Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, яка переводиться 

відповідно у національну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та 

шкалу європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС –А, В, С, D, E, FX, F). 

Шкала оцінювання студентів: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національна   5 - тибальна шкала 
Сума балів 

(R) 

Шкала 

ECTS 

5 (відмінно) 
Студент повністю оволодів теоретичним і практичним 

матеріалом дисципліни. Робить власні висновки, аналізує 

вивчений матеріал, самостійно оцінює явища, факти, 

виявляючи при цьому особисту позицію. Використовує 
додаткову літературу, періодику.  

90-100 А 

4 (добре) 
Студент володіє вивченим матеріалом на достатньому рівні. 

Аналізує матеріал, наводить власні приклади, але не завжди 

впевнено  і точно. Самостійно готує практичні завдання, але 

82-89 B 

ECTS Бали Зміст 

A 90 — 100 «відмінно» 

B 82 — 89 «добре» 

C 74 — 81 «добре» 

D 64 — 73 «задовільно» 

E 60 — 63 «достатньо» 

FX 35 — 59 «незадовільно» з можливістю повторного складання 

F 1 — 34 «незадовільно» з обов’язковим повторним курсом 
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має потребу в консультації викладача.  
74-81 C 

3 (задовільно) 

Студент засвоїв менше половини навчального матеріалу, але 

виявляє знання і розуміння основних питань теми і здатен 

поверхово аналізувати вивчений матеріал та відтворювати 
практичні завдання з помилками. Плутається в термінології.   

64-73 D 

60-63 E 

2 (незадовільно) 

Студент не засвоїв навчальний матеріал. Не усвідомлює мету 
навчально-пізнавальної діяльності.  35-59 FX 

0-34 F 

 

Структура курсу 

Структура навчальної дисципліни на базі повної загальної освіти 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Форма навчання: 
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ІI курс, ІII-й семестр 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Інструментування для естрадного ансамблю. 

Тема 1 Види викладу музичного 

матеріалу. Аналіз форми музичних 

творів. Мелодія та викладення її  в 

інструментовці. 

14    4 10    1 13 

Тема 2 Практична робота – аранжування 

фортепіанного клавіру для спеціального 

музичного інструменту. 

42    24 18    8 34 

Тема 3 Підготовка, структурування та 

редагування нотного тексту, його 

оформлення у вигляді комп’ютерного 

набору. 

14    4 10    1 13 

Всього за модулем 1 70    32 38    10 60 

Модульний контроль знань            

ІI курс, ІV-й семетр 

Модуль 2.  

Тема 1. Інструментування як 

художній фактор музики. Ансамбль і 

партитура. Функції 

інструментування. 

16    6 10    1 15 

Тема 2. Практична робота. 48    30 18    8 40 
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Тема 3. Підготовка, структурування та 

редагування нотного тексту, його 

оформлення у вигляді комп’ютерного 

набору. 

16    6 10    1 15 

Залік             

Всього за модулем 2 80    42 38    10 70 

ІІI курс, V-й семестр 

Модуль 3 

Тема 1. Специфіка творчого процесу 

інструментування як чинника 

стилетворення естрадно-

інструментальної композиції. 

14    4 10    1 13 

Тема 2. Практична робота. Написання 

інструментовки супроводу солісту. 

42    24 18    10 32 

Тема 3. Підготовка, структурування та 

редагування нотного тексту, його 

оформлення у вигляді комп’ютерного 

набору. 

14    4 10    1 13 

Всього за модулем 3 70    32 38    12 58 

Модульний контроль знань            

ІІI курс, VI-й семестр 

Модуль 4 

Тема 1 Естрадний оркестр. 16    6 10    1 15 

Тема 2 Принципи створення нових 

варіантів звучання музичних творів для 

оркестрового виконавства. Особливості 

стилів аранжування для оркестрового 

виконання. 

48    30 18    10 38 

Тема 3 Підготовка, структурування та 

редагування нотного тексту, його 

оформлення у вигляді комп’ютерного 

набору. 

16    6 10    1 15 

Всього за модулем 4 80    42 38    12 68 

Залік             

Разом  300    148 152    44 256 

Структура навчальної дисципліни (3 роки) 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Форма навчання: 
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І курс, І-й семестр 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Інструментування для естрадного ансамблю. 

Тема 1 Види викладу музичного 

матеріалу. Аналіз форми музичних 

11    4 7    1 10 
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творів. Мелодія та викладення її  в 

інструментовці. 

Тема 2 Практична робота – аранжування 

фортепіанного клавіру для спеціального 

музичного інструменту. 

33    24 9    9 24 

Тема 3 Підготовка, структурування та 

редагування нотного тексту, його 

оформлення у вигляді комп’ютерного 

набору. 

11    4 7    1 10 

Всього за модулем 1 55    32 23    11 44 

Модульний контроль знань            

І курс, ІІ-й семетр 

Модуль 2.  

Тема 1. Інструментування як 

художній фактор музики. Ансамбль і 

партитура. Функції 

інструментування. 

12    6 6    1 11 

Тема 2. Практична робота. 41    30 11    9 32 

Тема 3. Підготовка, структурування та 

редагування нотного тексту, його 

оформлення у вигляді комп’ютерного 

набору. 

12    6 6    1 11 

Залік             

Всього за модулем 2 65    42 23    11 54 

ІІ курс, ІІІ-й семестр 

Модуль 3 

Тема 1. Специфіка творчого процесу 

інструментування як чинника 

стилетворення естрадно-

інструментальної композиції. 

11    4 7    1 10 

Тема 2. Практична робота. Написання 

інструментовки супроводу солісту. 
33    24 9    9 24 

Тема 3. Підготовка, структурування та 

редагування нотного тексту, його 

оформлення у вигляді комп’ютерного 

набору. 

11    4 7    1 10 

Всього за модулем 3 55    32 23    11 44 

Модульний контроль знань            

ІІ курс, IV-й семестр 

Модуль 4 

Тема 1 Естрадний оркестр. 12    6 6    1 11 

Тема 2 Принципи створення нових 

варіантів звучання музичних творів для 

оркестрового виконавства. Особливості 

стилів аранжування для оркестрового 

виконання. 

41    30 11    9 32 

Тема 3 Підготовка, структурування та 

редагування нотного тексту, його 

оформлення у вигляді комп’ютерного 

набору. 

12    6 6    1 11 

Всього за модулем 4            

Залік  65    42 23    11 54 
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Разом  240    148 92    44 196 

Структура навчальної дисципліни(2роки) 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Форма навчання: 

У
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го

 

у тому числі 
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ІІ курс, ІІІ-й семестр 

Змістовий модуль 1. Інструментування для естрадного ансамблю. 

Тема 1. Інструментування як 

художній фактор музики. Ансамбль і 

партитура. Функції інструментування. 

8    2 6    0,5 7,5 

Тема 2. Практична робота. 29    12 17    3 26 

Тема 3. Підготовка,  

структурування та редагування 

нотного тексту, його оформлення у 

вигляді комп’ютерного набору. 

8    2 6    0,5 7,5 

Всього за змістовим модулем 1 45    16 29    4 41 

Поточний контроль            

Змістовий модуль 2. Написання інструментального супроводу солісту.  

Тема 4. Специфіка творчого процесу 

інструментування як чинника 

стилетворення естрадно-

інструментальної композиції. 

8    2 6    0,5 7,5 

Тема 5. Практична робота. Написання 

інструментовки супроводу солісту. 
29    12 17    3 26 

Тема 6. Підготовка, структурування 

та редагування нотного тексту, його 

оформлення у вигляді комп’ютерного 

набору. 

8    2 6    0,5 7,5 

Всього за змістовим модулем 2 45    16 29    4 41 

Всього модуль 1 90    32 58    8 82 

Разом  90    32 58    8 82 

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи 

Самостійна робота є важливим елементом всієї системи підготовки у вищому 

навчальному закладі будь-якої форми навчання і сприяє кращому засвоєнню та 

ефективному опануванню навчального матеріалу. 

Зміст самостійної роботи студентів у форматі дисципліни «Інструментування» 

визначається робочою програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та 

вказівками викладача. 

Самостійна робота передбачає виконання різних видів завдань (репродуктивних, за 

зразком, реконструктивно-варіативних, частково-пошукових, навчально-дослідних), 

спрямованих на отримання, закріплення студентом нових та набутих знань, їх 

систематизацію й узагальнення; формування практичних вмінь та навичок; контроль 

готовності студента до аудиторних занять, інших контрольних заходів. 
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Під час розробки завдань для самостійного опрацювання теоретично-практичного 

матеріалу з дисципліни «Інструментування»  пропонуються до використання наступні 

форми: 

- пошук та вивчення додаткової літератури; 

- аналітична робота з нотними текстами і записами;  

- опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу з використанням 

конспекту лекцій, інгтернет ресурсів, довідкової літератури; 

- виконання творчих завдань та їх оформлення; 

- складання словника; 

- упорядкування інформації про діяльність відомих естрадних ансамблів і  

викладачів, їх творчого досвіду, праць, методик; 

- використання кейс-методів (ситуаційні завдання); 

- підготовка інформацій; 

- виконання творчих контрольних робіт; 

- робота з пошуковими системами Інтернет;  

- підготовка доповідей та виступів на студентських наукових конференціях та 

студентських олімпіадах. 

При організації самостійної роботи студента на засіданнях кафедри 

передбачається можливість отримання необхідної консультації (години чергування 

викладача згідно з графіком), що зазначається у переліку тем або окремих питань 

самостійної роботи.  

Самостійна робота допоможе активізувати пізнавальну діяльність студентів 

денної форми навчання та надасть допомогу у вивченні даної дисципліни студентам 

заочної форми навчання. 

Методи навчання 

До основних методів навчання відносять: 

– вербальний метод (пояснення); 

– емпіричний метод (показ на інструменті); 

– пошук навчального репертуару (вправ, творів); 

– репродуктивний (відтворення студентами педагогічних і методичних прийомів, 

проілюстрованих викладачем); 

– репродуктивно-варіативний (поєднання студентом запропонованих викладачем 

прийомів з іншими формами й методами музично-виконавської та педагогічної 

діяльності); 

– креативний, творчий (створення студентами оригінальних варіантів інтерпретації вправ 

і творів; нестандартний підхід до розв’язання педагогічних ситуацій; опанування 

навичками педагогічної імпровізації); 

– проблемно-пошуковий (самостійний пошук студентом засобів і способів розв’язання 

проблемних ситуацій у процесі виконання навчальних і педагогічних завдань; 

– педагогічне моделювання (імітація у навчальному процесі педагогічних ситуацій і 

професійної діяльності викладача); 

– педагогічний аналіз (формування педагогічного мислення студентів у конкретних 

педагогічних ситуаціях засобом аналізу власних дій і діяльності інших студентів); 

– інтеграції (акумуляція і синтез знань з різних фахових дисциплін у процесі вирішення 

виконавських і педагогічних завдань). 
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Три основні елементи уроку: 

1) робота над технічним матеріалом; 

2) розучування нового матеріалу; 

3) повторення й удосконалення вивченого. 

Перші заняття проводяться у формі ознайомлення с нотним матеріалом.  

Протягом перших двох тижнів викладач складає для кожного студента план роботи, 

враховуючи  особисті можливості та здібності студента, рівень його музичної підготовки, 

визначаються виконавчі недоліки, складається репертуар, який повинен відповідати 

програмним вимогам та індивідуальним можливостям кожного студента. 

Методичне забезпеченння 

– навчально-методичні посібники і навчальні програми; 

– нотний матеріал для проведення практичних занять; 

– наочність (відеозаписи занять провідних педагогів-музикантів). 

  ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

 

Програмне забезпечення: 

1. Положення про навчальний процес 

2. Положення про самостійну роботу студента 

3. Положення про контрольні заходи 

4. Навчальний план  

5. Освітня професійна програма 

6. Силабус 

7. Робоча навчальна програма. 

8. Методичні вказівки та рекомендації (навчальної роботи, самостійної роботи, до 

контрольних заходів) 

9. Наукова, навчальна та методична література, електронні ресурси 

Технічні засоби та обладнання: 

10. Наявність комп’ютера (ноутбука) 

11. Нотні редактори 

                                      Літературні джерела:  

 

Основна література 

1. А. Бондаренко. До проблеми термінології у класифікації популярної музики за 

жанрами, стилями та напрямами // «Матеріали Третьої міжнародної науково-творчої 

конференції «Культурно-мистецьке середовище: Творчість та технології»» – К., 2009. 

2. Васильєва Л. Л. Рок-музика як фактор розвитку культури другої половини ХХ 

століття. / Л. Л. Васильєва, автореф…дис…канд..мистецтвознавства. Одес. держ. 

академія., К. : – 2004, – 19 с.  

3. Дорофєєва В. Ю. Полістилізм у творчості Євгена Станковича як семіотичний феномен 

: автореф. дис. … канд. мист. : спец. 26.00.01 «Теорія й історія культури» /В. Дорофєєва 

Ю.; Київський національний університет культури і мистецтв. – К., 2010. 

Бондаренко В. Энциклопедия популярной музыки / В. Бондаренко, 

Дроздов Ю.. — Мн. : Экономпресс, 2006. — 479 с. 

3. Гершуни Е. Заметки о музыкальной эстраде / Е. Гершуни. — Л. : Сов. 
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композитор, 1963. — 58 с. 

4. Горохов А. Музпросвет: история современной электронной музыки / А. Горохов. — М. 

: Ad Marginem, 2003. — 334 с. 

Козлов А. Рок-музыка: истоки и развитие. Ч. 2 / А. Козлов. — М. : Знание, 1990. — 56 с. 

7. Конен В. Д. Блюзы и XX век / В. Д. Конен. — М. : Музыка, 1981. — 81 с. 

8. Конен В. Д. Рождение джаза / В. Д. Конен. — 2-е изд. — М. : Сов. композитор, 1990. 

— 320 с. 

9. Королев О. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок- и попмузыки: термины и 

понятия / О. Королев. — М. : Музыка, 2006. — 168 с. 

4. Мозговий М. П. Становлення і тенденції розвитку української естрадної пісні : 

автореф. дис. … канд. мист. : спец. 17.00.01 «Теорія та історія культури» / М. П. 

Мозговий ; Київський національний університет культури і мистецтв. – К., 2007. – С. 11.  

5. Назайкинский Е. В. Звуковой мир музыки / Е. В. Назайкинский. – М. : Музыка, 1988. – 

254 с.  

6. Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музыке: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Е. В. Назайкинский. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 248 с. 

7. Гаранян. Аранжування для естрадних оркестрів та вокально-інструментальних   

ансамблів. 

8.  В. Оленіков. Аранжування. 

9.  Б. Кіянов. Керівництво з інструментування. 

Додаткова література 

1. Локарєва Ю. Особливості музично-теоретичної підготовки у професійному 

становленні майбутнього вчителя музики / Ю. Локарєва // Наукові записки 

Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка. Серія "Педагогічні науки". – 2012. – Вип. 112. – С. 229–236. 

2. Музыкальный энциклопедический словарь / глав. ред. Г. В. Келдыш. – М. : Советская 

энциклопедия, 1990. – 672 с. 

3. Кадцын Л.М. Массовое музыкальное искусство XX столетия (эстрада, джаз, барды и 

рок п их взаимосвязи): учеб. пособие / Л.М. Кадцын. - Екатеринбург, 2006. 

4. Красильников И.М. Основы теории и практика компьютерной аранжировки 

музыкальных произведений / И.М. Красильников, С.Н. Завырылина // Электронный 

музыкальные инструменты. Пакет примерных программ для учреждений среднего 

профессионального образования. – Тольятти: «Принт-С», 2006. – 41с. 

5. Мазур А. К. Перспективные принципы исполнения музыки с использованием 

компьютерных систем / А. К. Мазур , В. М. Сиказин // Электронная технология и 

музыкальное искусство. М., 1990. 

6. Прохорова Л. Українська естрадна вокальна школа : Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв III-IV рівнів акредитації / 

Л. В. Прохорова. – Вид. 2-е. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 384 с. 

7. Пляченко Т. Підготовка майбутнього вчителя музики до роботи з учнівськими 

оркестрами та інструментальними ансамблями. Кіровоград, 2010. 

8. Орлова И. В ритме новых поколений (Молодежные музыкальные жанры в общей 

системе современной музыкальной культуры) / И. Орлова. — М. : Знание, 1988. — 54 

с. 
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9. Провозина Н. История джазовой и эстрадной музыки / Н. Провозина. — Ханты-

Мансийск : ЮГУ, 2004. — 195 с. 

Електронні ресурси: 

https://ic.ac.kharkov.ua/nauk_rob/nauk_vid/rio_old_2017/ku/kultura33/34.pdf  

https://ocnt.com.ua/7-stiliv-suchasnoi-muziki/ 

file:///C:/Users/Lenovo/Desktop/Vknukim_myst_2013_28_3.pdf 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/150.pdf 

https://subject.com.ua/textbook/art/10klas/77.html 

https://int-konf.org/ru/2014/naukovij-potentsial-2014-25-27-03-2014-r/741-vereshchuk-k-v-

stilistichni-osoblivosti-elektronnoji-muziki-khkh-stolittya 

https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/15911/1/ 

http://moderato.in.ua/malenki-muzychni-istoriyi/classical-crossover.html 

https://www.youtube.com/watch?v=hFNNSf8-DOY 

https://www.youtube.com/watch?v=gy6SdNhLL7M 

https://www.youtube.com/watch?v=0QWMcrSkwc0 

https://www.youtube.com/watch?v=svAOKJ8WD7I 

https://www.youtube.com/watch?v=-TNFMZpk3fU 

https://music.xn--41a.ws/artist/  

https://mp3iq.com/m/1858017-klasichna-muzika-v-suchasn-j-obrobc/  

                            

                     Політика навчальної дисципліни 

         

                   Політика перескладання.  

         Перескладання модуля здійснюється за бажанням студента один раз з дозволу 

кафедри за наявності поважних причин, оцінюється за 20 бальною шкалою. Загальний 

підсумок за курс визначається шляхом додавання балів за всіма видами контролю з 

подальшим переведенням в національну, 100 – бальну та європейської кредитно-

трансферну систему.  

          Політика академічної доброчесності.  

          Списування під час поточних занять, тестових робіт та екзамену заборонені. 

                  Політика відвідування.  

                   Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за пропуск занять 

без поважної причини знімаються бали (по 1 за кожне пропущене заняття). З 

об’єктивних причин (напр., хвороба) навчання може відбуватися в онлайн формі за 

погодженням із керівником курсу.

https://ic.ac.kharkov.ua/nauk_rob/nauk_vid/rio_old_2017/ku/kultura33/34.pdf
https://ocnt.com.ua/7-stiliv-suchasnoi-muziki/
file:///C:/Users/Lenovo/Desktop/Vknukim_myst_2013_28_3.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/150.pdf
https://subject.com.ua/textbook/art/10klas/77.html
https://int-konf.org/ru/2014/naukovij-potentsial-2014-25-27-03-2014-r/741-vereshchuk-k-v-stilistichni-osoblivosti-elektronnoji-muziki-khkh-stolittya
https://int-konf.org/ru/2014/naukovij-potentsial-2014-25-27-03-2014-r/741-vereshchuk-k-v-stilistichni-osoblivosti-elektronnoji-muziki-khkh-stolittya
https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/15911/1/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA%2C%20%D0%86%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%BA%2C%20%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80.pdf
http://moderato.in.ua/malenki-muzychni-istoriyi/classical-crossover.html
https://www.youtube.com/watch?v=hFNNSf8-DOY
https://www.youtube.com/watch?v=gy6SdNhLL7M
https://www.youtube.com/watch?v=0QWMcrSkwc0
https://www.youtube.com/watch?v=svAOKJ8WD7I
https://www.youtube.com/watch?v=-TNFMZpk3fU
https://music.я.ws/artist/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9/
https://mp3iq.com/m/1858017-klasichna-muzika-v-suchasn-j-obrobc/
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