
Кафедра музикознавства та фортепіано 
ОПИС 

навчальної дисципліни «Профіль: фортепіано» 
на І, ІІ, ІІІ семестр 2017/2018 н.р.  

Ступінь вищої освіти – магістр 
Галузь знань – 01 Освіта  
Спеціальність – 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) 
Предметна спеціалізація – 014.13 Середня освіта (Музична освіта) 

 
1. Загальна характеристика дисципліни 

Загальний обсяг дисципліни –  8 кредитів ЄКТС. 
Статус дисципліни – вибіркова. 
Інститут музичного мистецтва. 
Кафедра – музикознавства та фортепіано. 
Курс – 1, 2; семестр – І, ІІ, ІІІ; вид підсумкового контролю – заліки, екзамен. 
Викладач: доктор філософії, зав. кафедри Філоненко Л.П., ст.викл. Мудра С.Й. 

                                         
Форма 

навчання К
ур

с 

С
ем

ес
тр

 

За
га

ль
ни

й 
об

ся
г 

ди
сц

ип
лі

ни
 Кількість годин 

К
ур

со
ва

 р
об

от
а 

Вид 
семестрового 

контролю 
Аудиторні заняття 

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
 

Ра
зо

м
 

Л
ек

ці
ї 

Л
аб

ор
ат

ор
ні

  
ро

бо
ти

 

П
ра

кт
ич

ні
 

за
ня

тт
я 

С
ем

ін
ар

сь
кі

 
за

ня
тт

я 

За
лі

к 

Е
кз

ам
ен

 

К
ре

ди
ти

 
Є

К
Т

С
 

Денна ОМІ 1 І 5 150   32  118  + –  
 ІІ 4 120   24  96  + – 
2 І 2 60   24  36  – + 

 
2. Структура навчальної дисципліни 

1 курс І семестр 
Тема 1. Стильові особливості творів великої форми. Жанрові різновиди (варіаційні цикли, сонати, 
концерти). Методика поетапного розучування творів,властивості музичної мови, роль фактури, 
закономірності розвитку творів великої форми 
Тема 2. Жанри і типи фортепіанної мініатюри. Жанр коломийки в творчості українських 
композиторів. Комплекс теоретичних знань про жанр та композиторів (Н.Нижанківський, 
М.Колесса, Б.Фільц, В.Барвінський, А.Кос-Анатольський, М.Скорик) 
Тема 3. Програмність в фортепіанній музиці (на основі мініатюр сучасних композиторів) 
Тема 4. Жанр інструментальної мініатюри (романс, ноктюрн) 
Тема 5. Знання специфіки читки з аркуша сольних та ансамблевих  творів. Особливості різних 
типів фактури 
Тема 6. Знання особливостей акомпанування вокальному, хоровому виконанню 
Тема 7. Ескізне вивчення музичних творів. Рекомендації з вивчення методичних джерел з 
практичним закріпленням основних положень 

1 курс ІІ семестр 
Тема 1. Характеристика стильових особливостей поліфонічних творів (Й.С.Бах, Г.Гендель, 
Ю.Щуровський, Д.Шостакович, Г.Сасько). Характеристика особливостей звуковидобування у 
поліфонічних творах 
Тема 2. Особливості звуковидобування у творах українських композиторів та творах концертного 
плану (В.Барвінський, І.Воробкевич, Л.Дичко, М.Завадський, В.Кирейко, М.Колесса, В.Косенко, 
М.Лисенко, Н.Нижанківський, М.Скорик, Б.Фільц) 
Тема 3. Фортепіанна мініатюра в творчості сучасних композиторів. Зображальність в музиці. 
Особливості звуковидобування. Засоби музичної виразовості 
Тема 4. Знання закономірностей імпровізації різних стилів: імпровізація на задану тему, змінюючи 
ритмічну основу й фактуру  
Тема 5. Композитори діаспори – дітям: комплекс теоретичних знань про здобутки композиторів – 
авторів творів 

2 курс І семестр 



Тема 1. Реалізація художньої цілісності виконання, емоційно яскраве, артистичне, технічно 
досконале втілення музичних творів в реальному звучанні, виявлення власного ставлення до 
художніх образів, аналіз концертних виступів 
Тема 2. Виконати на інструменті та зробити музично-теоретичний аналіз поліфонічного твору 
(прелюдії, фуги, партити, сюїти) 
Тема 3. Виконати на інструменті та зробити аналіз-інтерпретацію твору великої форми (концерти, 
сонати, варіації) 
Тема 4. Виконати на інструменті та зробити аналіз-інтерпретацію п’єси українського композитора. 
Оволодіти технікою звуковидобування, відповідно до стилістичних особливостей фортепіанних 
творів українських композиторів 
Тема 5. Виконати на інструменті та зробити аналіз-інтерпретацію художніх п’єс концертного 
плану (балади, експромти, фантазії). Знаходити доцільні прийоми звуковидобування відповідно до 
стильового озвучення тексту 

3. Самостійна робота студента 
Самостійна робота студента з дисципліни включає:  

– розширення репертуару за рахунок ескізного вивчення великої  кількості художніх творів; 
– пошук та опрацювання навчально-методичної мистецтвознавчої та довідкової літератури при 

підготовці до написання анотацій, а також заліків, екзаменів; 
– використання навчально-методичної, спеціалізованої музикознавчої, довідкової літератури та 

аудіо записів з метою обґрунтування виконавської та вербальної інтерпретації музичних 
творів, розширення музичного світогляду, формування творчої активності при здобуванні 
теоретичних, музикознавчих та методичних знань з дисциплін.    

4. Система поточного та підсумкового контролю результатів навчання. Критерії оцінювання 
Семесторва підсумкова оцінка визначається як сума балів з усіх видів навчальної 

програми. 
Максимальна кількість балів за семестр 100 розподіляється таким чином: 

поточний контроль – 60 балів; підсумковий контроль – 40 балів.  
Поточний контроль на практичних заняттях включає систематичне виконання студентом 

різних видів індивідуальних завдань при підготовці до занять. 
Підсумковий контроль оцінюється за такими критеріями: 

інтерпретація музично-образного змісту твору та стилістичні вимоги до виконання творів; 
адекватність авторському тексту; інтонаційна виразовість (нюансування); темпо-ритмічна 
виразовість; артикуляційна виразовість; художньо-технічний рівень виконання. 

Рівень виконання: високий – 5 балів; достатній – 4 бали; середній – 3 бали; низький – 2 бали. 
90-100 – балів – відмінно; 75-89 – балів – добре; 60-74 – балів – задовільно; 0-59 – балів – 
незадовільно; 0-49 – балів – «незараховано»; 50-100 – балів – «зараховано» 

Література 
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Завідувач кафедри                                   _____________      _______________  
                                                                                                       підпис                        прізвище, ініціали 
 
Викладач                                                  _____________      _______________ 
                                                                                                      підпис                прізвище, ініціали 
 


