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Форма проведення: тести у програмі Moodle 

Тривалість проведення: 1 год. 

Максимальна кількість балів: 40 

Зміст екзаменаційних завдань: 40 тестових питань (1 бал за кожну правильну відповідь). Результат 

визначається автоматизованою системою перевірки тесту, створеної на платформі Moodle 

Орієнтований перелік тем: 

 

 О. Мессіан: біографія, естетика творчості 

 Теоретичні принципи творчості О. Мессіана  

 Друга хвиля авангарду ХХ ст.: причини, техніки, концепції, персоналії 

 Життя і творчість Д. Лігеті  

 Техніки музичного письма Д. Лігеті 

 П. Булєз: життя і творчість   

 Техніки стилю П. Булєза   

 Л. Ноно: біографія, віхи творчого шляху 

 Жанрово-стильова еволюція творчості Л. Ноно 

 Композитор та архітектор Я. Ксенакіс 

 Естетика творчості Я. Ксенакіса  

 К.-Х. Штокгаузен: життя і творчість 

 Авангардні техніки у творчості К.-Х. Штокгаузена  

 Особистісний та творчий портрет Дж. Кейджа 

 Жанрово-стильові напрями творчості Дж. Кейджа 

 Естетика культури епохи постмодерна 

 Постмодернізм як стильова парадигма музичного мистецтва останньої третини ХХ ст.  

 Музичний мінімалізм та його представники (Ф.Глаас, С. Рейч) 

 Життя і творчість Л. Беріо 

 Симфонія Л. Беріо – музичний маніфест постмодернізму 

 А. Пярт: біографія, естетика творчості 

 Особливості стилю tintinnabuli А. Пярта 

 К. Пендерецький: життєвий і творчий шлях 

 Жанрово-стильові орієнтири творчості К. Пендерецького 

 Творчий портрет А. Шнітке 

 Стильові особливості музики А. Шнітке 

Екзаменатори     Лігус О.М. 

Завідувач кафедри________ ______Олексюк О.М. 



Методичні рекомендації: 

1. Завчасно ознайомитися з орієнтовним переліком тем та слухового матеріалу; 

2.  Повторити весь теоретичний та музичний матеріал; 

3. Завчасно переконатися у наявності доступу до ЕНК (у разі технічних проблем – 

звернутися до системного адміністратора / уповноваженої особи з питань технічного 

забезпечення); 

4. У день екзамену завчасно (10 хвилин до початку) приєднатися до ЕНК за посиланням; 

5. Уважно і вдумливо читати тестові питання; 

6.  Зберігати здоровий глузд, внутрішній спокій та віру в успіх.    

 


