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Програмні результати навчання: знання особливостей розвитку музичного 

мистецтва у ХХ столітті, закономірностей музичного мислення, стилістичних 

ознак сучасної музики, нових композиторських технік; розуміння шляхів 

розвитку музичного мистецтва  ХХ – початку ХХІ століть у різних країнах, 

основних художніх напрямів. Отримання знань щодо найважливіших 

проблем сучасної композиції та нотації: знання історії нотопису та сучасних 

форм звукової фіксації у музичних творах композиторів різних національних 

шкіл, знання сучасних видів композиторської техніки та їх застосування у 

художній практиці; уміння характеризувати та визначати той чи інший вид 

композиторської техніки у конкретному творі або його фрагменті. 

 

Розділи та теми навчальної дисципліни: 

Тема 1. Новітні тенденції у розвитку музики ХХ століття.  

Тема 2. Нові виразні засоби музики ХХ століття. Нові прийоми запису 

партитури.  

Тема 3. Додекафонія і структуралізм. Серійна техніка. Пуантілізм. 

Тема 4. Технічна музика.  

Тема 5. Алеаторика і сонористика. 

 

Вид семестрового контролю: залік 
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