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ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ «УНІВЕРСУМ» 

Циклова комісія музики і хореографії 

 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з навчальної дисципліни 

«Світова музична література» 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «молодший спеціаліст» 

Курс   III 

Галузь знань:  01 Освіта 

Спеціальність:   014 Середня освіта 

Спеціалізація: 014.12 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

Форма проведення: комбінована (теоретична та практична) 

Екзамен складається з двох частин та проводиться online з використанням 

сервісних служб Google: 

- Google Meet – для організації відеозв’язку зі студентами,  відповіді на 

теоретичні питання білету та проведення музичної вікторини; 

- Gmail – для надсилання на корпоративну пошту обраного студентом 

екзаментаційного білету безпосередньо перед екзаменом. 

I. Теоретична частина – усна відповідь на два запитання 

екзаменаціного білету протягом відведеного часу.  

II. Практична частина – проведення музичної вікторини. 

Максимальна кількість балів: 40 балів  

Теоретичні запитання оцінюються максимум у 20 балів 

Практичне завдання оцінюється максимум у 20 балів 

 Критерії оцінювання: 

Критерії оцінювання теоретичних запитань: 

1. Повнота і вичерпність відповіді, а саме:  



- розкриття національних особливостей різних композиторських шкіл – 

до 5 балів включно; 

- здійснення музично-теоретичного, історико-стильового аналізу творів 

світової класики – до 5 балів включно; 

- розуміння ідейно-естетичних принципів побудови творів різних епох - 

до 5 балів включно; 

2. Володіння професійною термінологією і спеціальним музичним 

понятійним апаратом – до 5 балів включно.  

Критерії оцінювання практичного завдання (музичної вікторини) 

Повнота і вичерпність відповіді, що відображає точну назву 

прослуханих творів, ім’я композитора – до 20 балів включно.  

 

Орієнтовний перелік запитань до теоретичної частини екзамену: 

1. Розкрити особливості романтизму як напряму в європейській музичній 

культурі. Визначити представників ідейного напряму. 

2. Здійснити порівняльний аналіз стильових рис класицизму і романтизму 

в музиці. 

3. Розкрити особливості фольклорної спадщини угорської музичної  

культури. Вербункош. 

4. Визначити творчий портрет та композиторський стиль Ф. Ліст. 

5. Дати характеристику фортепіанних етюдів  Ф. Ліст. 

6. Визначити шляхи розвитку світового музичного мистецтва XX ст. 

7. Розкрити особливості імпресіонізму як художнього напряму мистецтва. 

8. Визначити творчий портрет та композиторський стиль К. Дебюссі. 

9. Дати характеристику фортепіанної творчості К. Дебюссі. 

10. Визначити творчий портрет та композиторський стиль М. Равеля. 

11. Розкрити новаторські риси твору «Болеро» М. Равеля. 

12.  Дати загальну характеристику оперної спадщини Дж. Пуччіні.  

13.  Розкрити особливості діяльності «Біляївського гуртка». 

14.  Визначити творчий портрет та композиторський стиль О. Скрябіна. 



15.  Дати характеристику фортепіанної творчості О. Скрябіна. 

16.  Дати характеристику симфонічної творчості О. Скрябіна. 

17.  Визначити творчий портрет та композиторський стиль С. Рахманінова. 

18.  Розкрити особливості фортепіанної творчості С. Рахманінова. Дати 

музичну характеристику концерту для фортепіано з оркестром №2. 

19.  Визначити особливості експресіонізму як напряму в мистецтві перших 

десятиліть XXст. 

20.  Розкрити особливості творчості композиторів «Нововіденської школи». 

21.  Визначити стильові особливості неофольклоризму. Назвати яскравих 

представників вказаного напряму. 

22.  Дати музичну характеристику твору «Карміна Бурана» К. Орфа. 

23.  Розкрити сутність музично-педагогічної концепції К. Орфа. 

24.  Дати музичну характеристику Симфонії №1 D-dur Г. Малера.  

25.  Визначити творчий портрет та композиторський стиль С. Прокоф’єва. 

26.  Дати музичну характеристику симфонічної казки «Петрик і вовк» С. 

Прокоф’єва. 

27.  Розкрити особливості симфонічної творчості Д. Шостаковича. Дати 

музичну характеристику симфонії №7 C-dur op. 60. 

28.  Розкрити особливості творчості композиторів «Французької шістки». 

29.  Дати музичну характеристику твору «Пасифік-231» А. Онеґґера. 

30.  Розкрити сутність альтернативних напрямів музичного мистецтва  

(блюз, джаз, рок, електронна музика та новітні течії). 

 

Орієнтовний перелік творів для практичного завдання (музичної 

вікторини): 

 

1. К. Дебюссі – «Післяполудневий відпочинок фавна» 

2. К. Дебюссі – «Дитячий куточок» 

3. Дж. Пуччіні – «Тоска» - арія Каварадоссі 

4. Дж. Пуччіні - арія Калафа"Nessun Dorma" з опери «Турандот»  



5. Ф. Ліст – Етюд-транскрипція на тему Паганіні «Кампанелла» 

6. Ф. Ліст – Угорська рапсодія №2 cis-moll 

7. О. Скрябін – Ноктюрн для лівої руки Des-dur 

8. О. Скрябін – Етюд для ф-но №12 «Революційний» op. 8   

9. C. Рахманінов – Концерт для ф-но з оркестром №2 c-moll 

10. С. Рахманінов – Рапсодія на тему Паганіні 

11. С. Рахманінов – Романс «Доля», «Бузок» 

12. А. Лядов – Симфонічна картина «Кікімора» 

13. М. Равель – «Гра води» 

14. М. Равель – «Болеро» 

15. Г. Малер – Симфонія №1 D-dur 

16. А. Шенберг – п'єса для ф-но ор. 33 №2 

17. К. Сен-Санс – «Карнавал тварин» – Акваріум 

18.  Б. Барток – Allegro Barbaro  

19. К. Орф  – «Карміна Бурана» – «О, Фортуна» 

20. С. Прокоф’єв –  балет «Ромео і Джульєтта» - «Танок рицарів» 

21. С. Прокоф’єв – «Петрик і вовк» - тема Петі 

22. Дж. Гершвін – «Рапсодія в блюзових тонах» 

23. Д. Шостакович – Симфонія №7 C-dur  

24. А. Шнітке – Потік 

25. А. Онеґґер – «Пасифік-231»  

 

 

        

Eкзаменатор                              О.О. Білоус 

Голова циклової комісії            Т.В. Романова 

Музики і хореографії  


