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1.Мета і завдання курсової роботи 

 Курсова робота з дисципліни «Історія музики» є частиною професійної 

теоретико-практичної підготовки студентів освітнього ступеня бакалавр, 

спеціальності 025 «Музичне мистецтво», освітньо-професійної програми 

«Естрадний спів» і передбачена навчальним планом КМАЕЦМ. 

 Її головною метою є поглиблення знань, набутих під час аудиторних 

занять з предмету, розширення відомостей про композиторів, музичні жанри, 

про твори, що не увійшли до програми курсу. Також метою написання курсової 

роботи є набуття навичок самостійної дослідницької роботи.  

 Завдання, що ставляться перед курсовими роботами, спрямовані на 

вироблення у студентів певних вмінь, зокрема таких, як: 

-вироблення навичок роботи з джерельними матеріалами – їх аналіз та коректне 

використання; 

-набуття практики аналізу музичного твору – розбору тексту, музичної форми; 

-володіння апаратом наукового дослідження; 

-засвоєння правил оформлення наукової роботи.  

Тематика курсових робіт може становити доволі широкий спектр. З 

огляду на спеціалізацію студентів – естрадний спів – пріоритет надається 

темам, пов’язаним із вокальним репертуаром, із постатями видатних співаків, 

історією вокального виконавства – як академічного, так і естрадного.  

За змістом пропонованих тем роботи можна поділити на такі типи: 

-контекстний розбір вокального твору (пісня, романс, солоспів) або 

закінченого фрагменту з оперного твору; 

-творча постать співака-виковнавця (-ів) у контексті музичної культури доби 

та країни; 

-генеза та особливості розвитку жанру чи стилю; 

-висвітлення образу героя (-їв) в опері чи мюзиклі. 

2.Структура курсової роботи 

 Курсова робота має містити такі складові: 

-титульний аркуш 

-сторінка із планом (розгорнутим) 

-вступ 

-основна частина (не менше 2-х розділів із підрозділами) 
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-висновок (1–1,5 сторінки) 

-список використаних джерел 

-додаток 

3.Обсяг та змістовне наповнення  

Обсяг курсової роботи – не менше 15 друкованих сторінок. До них входять 

вступ, основна частина і висновок. Титульна сторінка (приклад – у Додатку А 

методичних рекомендацій), план роботи (розгорнутий – друга сторінка після 

титулу, див.у Додатку Б), список використаних джерел і додатки в загальний 

обсяг роботи не враховуються. 

У вступі повинна бути означена актуальність роботи, об’єкт, предмет, її 

мета та завдання (завдання як правило, формулюються подібно до змісту 

підпунктів роботи з дієсловами «розглянути», «проаналізувати», «висвітлити», 

«охарактеризувати» на початку кожного пункту завдань. 

Змістовне наповнення основної частини повинно повністю відповідати 

змісту пунктів та підпунктів, сформульованих у плані роботи. 

Висновок (1–1,5 сторінки) – формулюється стисло, узагальнено, як результат 

виконання завдань, що ставилися у вступі. 

4.Вимоги до оформлення  

Шрифт – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий відступ - 1,5; абзацний 

відступ – 1,25; поля: верхнє і нижнє – 2, ліве поле – 3, праве – 1,5. 

Вступ, початок першого розділу, висновок і список використаних джерел 

починаються з нової сторінки. 

Нотні приклади, ілюстрації, таблиці, тексти вокальних творів (якщо вони 

наводяться повністю) виносяться у додатки, які розташовуються в кінці роботи, 

після списку використаних джерел і не входять в основний текст роботи. 

Нумерація сторінок – у правому верхньому куті аркуша. На титульному 

листі номер не виставляється. 

 5.Оформлення списку використаних джерел.  

Список використаних джерел має містити не менше 10-ти позицій, з них 

друковані джерела (книги, підручники, статті з журналів тощо) – не менше 5-

ти.  

Оформлення списку здійснюється згідно затверджених бібліографічних 

стандартів, в алфавітному порядку за першими літерами прізвищ авторів, 

обов’язково – із вказанням вихідних даних. Назви і прізвища авторів 

російськомовних та іншомовних джерел не перекладаються. Література 

латинським шрифтом наводиться після україно- та російськомовної літератури 

із продовженням нумерації у списку. Інтернет джерела із вказаним прізвищем 
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та ініціалами автора, назвою публікації, інтернет-посиланням і датою звернення 

наводяться у загальному списку в алфавітному порядку (приклад оформлення 

списку використаних джерел та вихідних даних – у Додатку В).  

6. Правила посилання на джерела та цитування  

Посилання (вільний виклад думок автора іншої роботи) роблять у 

квадратних дужках. Здебільшого посилання може відбуватися як на одне [21], 

так і на на декілька джерел. Якщо джерела у списку літератури розміщені 

послідовно, то посилання робиться через дефіс, наприклад [1-7]. Якщо 

першоджерела у списку літератури розміщені непослідовно, то посилання 

роблять у квадратних дужках через кому з крапкою, наприклад [1; 21; 84]. 

Цитування – дослівне відтворення тексту іншої роботи. Текст цитати 

починається і закінчується лапками і наводиться в граматичній формі, в якій він 

поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання. 

Кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело зі 

вказаним точним номером сторінки або сторінок. Перша цифра у квадратних 

дужках означає порядковий номер джерела у списку літератури, який наведено 

наприкінці роботи. Друга – сторінку джерела, на якій в надруковано текст 

цитати [34, c.5]. 

При цитуванні необхідно точно без довільного скорочення або перекручень 

відтворювати авторський текст, бо скорочення може спотворити закладений 

автором зміст.  

За умов збереження авторської думки при цитуванні допускається пропуск 

слів, речень, абзаців. Пропуск позначається трьома крапками <…>. 

 

У відповідності із забезпеченням умов академічної доброчесності робота 

може бути перевірена на антиплагіан системою Unicheck. 
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Додаток А  

Зразок титульної сторінки 

Виконавчий орган Київської міської ради 

(Київська міська державна адміністрація) Департамент культури 

 

КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЕСТРАДНОГО ТА 

ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВ 

Факультет музичного мистецтва 

Кафедра музично-теоретичних дисциплін 

 

КУРСОВА РОБОТА 
з _________________історії музики_________________________ 

на тему:____________________________________ 

Cтудента(-ки) ІІ курсу, гр.ЕС-Б220  

Спеціальність – 025 Музичне мистецтво 

Освітньо-професійна програма – Естрадний спів 

Прізвище Ім’я По-Батькові (у родовому відмінку) 

Керівник _____________  ________________ 

Члени комісії: _______________  __________________ 

________________ __________________ 

_________________ ________________ 
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Додаток Б 

Зразок оформлення сторінки плану роботи 

 

Вступ……………………………………………………………………………... 3 

    1. М. В. Лисенко як основоположник української класичної  

музики………………………………………………………………………...  5 

             1.1. Життєвий і творчий шлях М. В. Лисенка………………………...  5 

             1.2. Загальна характеристика творчого доробку………...……….…... 8 

2.  Особливості камерно-вокального жанру в творчості 

композитора………………………………………………………………….10 

             2.1. Т.Г. Шевченко. Історія написання вірша «Ой одна я, одна»….. 11  

             2.2. Особливості втілення художнього образу в романсі  

             М. Лисенка «Ой, одна я, одна» на вірші Т. Шевченка…..……..……15 

     Висновок………………………………………………………………...........18 

     Список використаних джерел………………………………………………20 

Додаток…………………………………………………………………..…. 21 
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Додаток В 

Зразки оформлення бібліографічного опису використаних джерел 

Монографії, навчальні посібники:  

одного чи двох авторів 

Корній Л.П. Історія української музики. Підручник. Частина ІІІ. Київ–Нью-

Йорк: Вид-во М.П.Коць, 2001. 480с. 

 

трьох авторів і більше 

 

Класична музична література ХVII–першої половини ХІХ ст./ І.Іванова, 

А.Мізітова, Н.Некрасова: Навчальне видання. Київ: Держ.метод.центр 

навч.закладів України, 2003. 306с.  

 

Статті зі збірок: 

Сыров В.Н. Типологические аспекты композиторского стиля. Стилевые 

искания в музыке 70–80 гг. ХХ века: Сборник статей/Ростовская 

гос.консерват.им.С.Рахманинова; сост.и ред.Е.Г.Шевляков. Ростов-на-Дону: 

РГПУ, 1994. С.53–70  

Статті із журналів та інших періодичних видань: 

Пальцевич Ю.М.  Сторінками блокнота конкурсу Чайковського. Музика. 2015. 

No 3–5. С. 66–69 

Інтернет-джерела 

Argüello Luis. P-Funk social context Popular Music Theory Grade 8 Examination 

Essay. URL: https://www.academia.edu/17632252/P_Funk_social_context. (дата 

звернення 14.11.2021) 
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