
Спеціальність: 025 Музичне мистецтво.  

Освітня програма: Музичне мистецтво. 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський). 

Назва навчальної дисципліни: Читання партитур 

Статус дисципліни Вибіркова 

Мова навчання Українська 

Семестр 3 

Кредити ЄКТС  3   

  

Програмні результати навчання: ознайомлення майбутніх фахівців з 

теоретичними основами та практичними методами осягнення та 

високомайстерного втілення партитур на фортепіано. Студентам надаються 

знання: специфічної термінології та основних понять і категорій музичного 

мистецтва; особливостей стилів, жанрів певної доби, до якої належать музичні 

твори; методів здійснення різних видів аналізу партитур; особливостей 

виконавського втілення партитур на фортепіано; правил спрощення фактури 

партитур та їх транспонування; принципів організації самостійної роботи за 

фахом, критеріїв якісного читання партитур. Формуються вміння: розкривати 

зміст понять і категорій музичного мистецтва в контексті його історичного 

становлення; здійснювати різні види аналізу музичних творів, ураховуючи їх 

контекстуальні зв’язки; створювати та продукувати особисту інтерпретаційну 

версію хорового (оркестрового) твору, відтворювати специфіку його звучання 

на фортепіано; поєднувати партитуру з фортепіанним супроводом і партією 

соліста; спрощувати фактуру партитури; організовувати самостійну роботу за 

фахом, критично оцінювати власне виконання партитур, оволодівати новими 

виконавськими прийомами та техніками. 

 

Розділи та теми навчальної дисципліни:  

 

Розділ 1. Читання партитур для однорідних хорів. 

Тема 1. Різновиди аналізу хорової партитури (музикознавчий, вокально-

хоровий, виконавський). 

Тема 2. Особливості створення вербального повідомлення (його зміст і 

характеристика). 

Тема 3. Відтворення на фортепіано (одночасно зі співом будь-якої хорової 

партії) партитур для однорідних хорів a cappella різного рівня складності. 

Тема 4. Прийоми поєднання хорової партитури для однорідних хорів з 

партією соліста. 

Тема 5. Різновиди транспонування хорових партитур.  

Розділ 2. Читання партитур для мішаних хорів. 



Тема 1. Відтворення на фортепіано (одночасно зі співом будь-якої хорової 

партії) партитур для мішаних хорів a cappella у дворядковому та трирядковому 

викладі.  

Тема 2. Читання партитур (одночасно зі співом будь-якої хорової партії) для 

мішаних хорів a cappella у чотирирядковому викладі.  

Тема 3. Особливості читання хорових партитур у поєднанні з 

інструментальним супроводом.  

Тема 4. Читання з аркуша хорових партитур різного рівня складності.   

 

Вид семестрового контролю: залік – 3   
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