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Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 
Освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  13 

Магістр 

 

Обов’язкова 

Рік підготовки: 

1-й, 2-й 1-й, 2-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 390 

1-й – 3-й 1-й – 3-й 

Лекції 

0 год. 0 год. 

Практичні, семінарські 

90 год. 22 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

300 год. 368 год. 

Консультації: 

  

Вид контролю: 

Екзамен у І та ІІ сем., залік у 

ІІІ сем. 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців 

спеціальності 025 «Музичне мистецтво» за другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти навчальна дисципліна «Фах» входить до переліку обов’язкових 

компонентів. 

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні музично-

інструментальної компетентності музиканта-виконавця, його здатності 

здійснювати виконавську інтерпретацію музичного твору у процесі концертно-

виконавської діяльності. 

Зміст навчальної дисципліни спрямовано на формування інтегральної 

компетентності фахівця, а саме: здатності розв’язувати складні задачі і 

проблеми у галузі музичної професійної діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій в теорії, історії 

музики, у педагогіці, виконавстві та характеризується невизначеністю умов і 

вимог (ІК). 

Навчальна дисципліна «Фах» формує такі загальні та фахові компетенції: 

здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК 6); здатність працювати 

автономно (ЗК 9); здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої 

власні художні концепції (ФК 1); усвідомлення процесів розвитку музичного 

мистецтва в історичному контексті у поєднанні з естетичними ідеями 

конкретного історичного періоду (ФК 2); здатність інтерпретувати художні 
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образи у виконавській і педагогічній діяльності (ФК 4); здатність взаємодіяти з 

аудиторією для донесення музичного матеріалу, вільно і впевнено 

репрезентувати свої ідеї (художню інтерпретацію) під час публічного виступу 

(ФК 8); здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні 

технології виконавської діяльності (ФК 9); здатність свідомо поєднувати 

інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві та 

музичній педагогіці (ФК 10); здатність ефективно використовувати музично-

технічні засоби у виконавській діяльності (ФК 11). 

 

2. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовою вивчення дисципліни «Фах» є опанування дисциплін 

«Фах», «Аналіз музичних стилів», «Основи сценічно-виконавської 

майстерності», «Читання нот з аркуша», «Основи виконавської інтерпретації», 

«Сольфеджіо», «Гармонія», «Поліфонія», «Аналіз музичних творів», «Історія 

музичного виконавства», «Всесвітня історія музичної культури» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 Музичне мистецтво. 
 

3. Програмні результати навчання 

Результати навчання за дисципліною «Фах (фортепіано)» передбачають 

оволодіння знаннями, вміннями та навичками, які забезпечують можливість 

професійної діяльності в якості виконавця-піаніста. На заняттях з фаху 

формується необхідний комплекс професійних компетенцій та здійснюється 

психологічна підготовка студента до концертно-виконавської діяльності. У 

процесі вивчення дисципліни студент формується як музикант, навчається 

самостійно приймати творчі рішення, виявляє здатність до формування власної 

виконавської концепції музичного твору відповідно до його художньо-

образного змісту та жанрово-стильових ознак. 
 

Знання: основ виконавської культури, функцій 

музичного виконавства, змісту виконавської та 

педагогічної діяльності. 

Уміння: здійснювати виконавську діяльність, 

демонструвати артистизм та виконавську майстерність. 

ПРН 1 

Володіти професійними навичками 

виконавської (диригентської), 

творчої та педагогічної діяльності. 

Знання: теоретичних основ виконавської інтерпретації 

музики; методів аналізу-інтерпретації музичного твору; 

етапів формування та втілення виконавської концепції. 

Уміння: здійснювати виконавський аналіз музичних 
творів, враховуючи їх жанрово-стильовий та художній 

контекст. 

ПРН 3 

Визначати стильові і жанрові ознаки 

музичного твору та самостійно 

знаходити переконливі шляхи 
втілення музичного образу у 

виконавстві. 

Знання: особливостей створення виконавської 
концепції фортепіанних творів різних стилів і жанрів. 

Уміння: відтворювати драматургічну концепцію 

фортепіанного твору, здійснювати художню 

інтерпретацію з використанням усіх засобів музично-

інструментальної виразності. 

ПРН 5 

Вибудовувати концепцію та 

драматургію музичного твору у 

виконавській діяльності, створювати 

його індивідуальну художню 

інтерпретацію. 

Знання: понятійно-категоріального апарату музичного 

мистецтва, інтерпретаційно-аналітичних методів роботи 

з авторським текстом. 

Уміння: поетапно формувати виконавську концепцію 

на основі музично-аналітичних знань. 

ПРН 6 

 

Володіти музично-аналітичними 

навичками жанрово-стильової та 

образно-емоційної атрибуції 

музичного твору при створенні 

виконавських, музикознавчих та 

педагогічних інтерпретацій. 
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Знання: термінології музичного мистецтва. 

Уміння:застосовувати професійну термінологію у 
процесі моделювання виконавської концепції музичного 

твору, її теоретичного обґрунтування та практичного 

втілення. 

ПРН 7 

 

Володіти термінологією музичного 
мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом. 

Знання: сутності музичного мистецтва, мистецьких 

цінностей, естетичних ідеалів та концептів національної 

свідомості. 

Уміння: зберігати та примножувати засобами 

фортепіанного мистецтва естетичні цінності та ідеали, 

гуманістичну мораль та національну свідомість. 

Комунікація: взаємодія з іншими артистами та 

слухачами. 

ПРН 12 

Здатність розвивати у суспільстві 

засобами музичного мистецтва 

загальнолюдські та мистецькі 

цінності, демократичні та естетичні 

ідеали, гуманістичну мораль та 

національну свідомість. 

 
 

4. Критерії оцінювання результатів навчання 

Кількість балів Критерії оцінювання навчальних досягнень студента 

90 – 100 

Майстерне володіння інструментом, якісна виконавська інтерпретація музичних творів, 

технічна досконалість, емоційне заповнення, виконавська воля, артистизм. Відповідність 

виконавської інтерпретації музичного твору його жанрово-стильовим та художньо-образним 

атрибуціям. Систематична та результативна самостійна робота студента над розвитком 

виконавської майстерності.  

82 – 89 

Виконавська інтерпретація та виконання музичних творів переконливе у художньому, 

стилістичному і технічному відношенні, але містить в собі незначні помилки (випадкові 

зупинки або виправлення). Студент самостійно цілеспрямовано працює над удосконаленням 

виконавської техніки. 

74 – 81 

Виконання музичних творів має цілісну і завершену форму, однак містить окремі текстові, 

технічні або стилістичні недоліки. Спостерігаються помилки у відтворенні жанрово-

стильових та художніх особливостей музичних творів. Самостійна робота досить 
систематична,  музично-інструментальні компетенції в основному сформовані. 

64 – 73 

Недоліки технічного та художнього характеру впливають на сприйняття музичних творів, що 

виконуються: віртуозні можливості обмежені, звукофарбовий спектр небагатий, однак у 

виконанні прослідковуються певні професійні навички. Студент виявляє недостатню 

наполегливість щодо вдосконалення знань, умінь та навичок, необхідних для здійснення 

професійній діяльності музиканта-виконавця. 

60 – 63 

Наявність недоліків у музично-інструментальної підготовці, граматичних та стилістичних 

помилок під час виконання музичних творів, недосконала та невпевнена гра напам’ять.  

Відсутність системності в оволодінні музичним інструментом; низький рівень сформованості 

музично-інструментальних навичок.  

35 – 59 

Недбале ставлення до занять, постійне невиконання завдань, які передбачені навчальною 

програмою, низький рівень розвитку музичного слуху, музичного мислення, пам’яті, низький 

рівень професійних знань, умінь, навичок, про що свідчить непереконливість виконавської 

інтерпретації музичних творів. Несистематична та не результативна самостійна робота. 

1 – 34 

Недбале ставлення до занять, постійне невиконання завдань, які передбачені навчальною 
програмою, відсутність належних знань і умінь для успішного здійснення виконавської 

діяльності у галузі музичного мистецтва. Наявність суттєвих недоліків у професійній 

підготовці. 
 

Розподіл балів 

Екзамен у І сем. 

Поточний контроль 
Разом 

Підсумковий 

(екз.) 

Загальна 

сума 

РОЗДІЛ 2 

25 100 

Т 1.1 Т 1.2 Т 1.3  

 

60 
Поточний контроль 

20 20 20 

Контроль самостійної роботи 15 

5 5 5 
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Екзамен у ІІ сем. 

Поточний контроль 
Разом 

Підсумковий 
(екз.) 

Загальна 
сума 

РОЗДІЛ 2 

25 100 

Т 2.1 Т 2.2 Т 2.3  

 
60 

Поточний контроль 

20 20 20 

Контроль самостійної роботи  
15 5 5 5 

 

Залік у ІІІ сем. 
Поточний контроль  

Разом 
 

Сума 

РОЗДІЛ 3 

Т 3.1 Т 3.2 Т 3.3 

100 

Поточний контроль  

60 20 20 20 

Контроль самостійної роботи  

40 12 12 16 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, заліку, курсового проекту (роботи), 

практики 

90 – 100 А відмінно 

82 – 89 В 
добре 

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 Е  

35 – 59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

5. Засоби діагностики результатів навчання 

Демонстрація результатів навчання відбувається у формі академічних 

концертів, виступів на концертах, фестивалях, конкурсах. Самостійна робота 

перевіряється на контрольних уроках. Форми звітності – залік (ІІІ семестр), 

екзамен (І та ІІ семестр). 

Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної 

освіти, визнаються в системі формальної освіти в порядку, визначеному 

Положенням «Про порядок визнання результатів, здобутих у формі 

неформальної та інформальної освіти Навчально-наукового інституту культури 

і мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка» (ухвалене рішенням Вченої ради, протокол № 11 від 19 червня 

2020 року). 
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6. Програма навчальної дисципліни 

Розділ 1. Виконавська інтерпретація поліфонічного твору та двох 

різнохарактерних п’єс. 

Робота над поліфонічним твором. Види поліфонічного багатоголосся. 

Поняття імітаційної поліфонії. Методи і форми роботи над багатоголосною 

фактурою. «Уртекст» та редакторські інтерпретації нотного тексту. Основні етапи 

опрацювання поліфонічного твору. 

Розвиток виконавських навичок у процесі виконавської інтерпретації 

творів кантиленного та віртуозного характеру. Особливості звуковидобування 

та інтонування у кантилені. Методи роботи над якісним виконанням віртуозних 

творів. Засоби музичної виразності: динаміка, агогіка, штрихи, педалізація, 

артикуляція. Фразування, як художньо-смисловий поділ музичної мови. 

Розвиток навичок самостійної роботи музиканта-виконавця. Моделювання 

та практичне втілення власної виконавської концепції музичного твору 

відповідно до його жанрово-стильових та художньо-образних характеристик.  

Розділ 2. Виконавська інтерпретація твору великої форми, 

концертного етюду та п’єси. 

Особливості роботи над творами великої форми (соната/ концерт/ варіації). 

Сонатна форма / концертна форма / варіаційна форма та особливості її 

виконавської інтерпретації. Музична драматургія твору великої форми. 

Порівняння різних виконавських інтерпретацій твору, що вивчається. Поняття 

індивідуального виконавського стилю. 

Робота над технікою в процесі практичного опрацювання концертного 

етюду. Аплікатура, координації рук, свобода виконавського апарату, єдність 

художніх та технічних аспектів виконання. 

Вибір та самостійне вивчення фортепіанного твору. Креативність та 

варіативність музично-виконавського мислення.  

Розділ 3. Виконавська інтерпретація поліфонічного твору (або твору 

великої форми) та концертної п’єси. 

Формування виконавської концепції обраних музичних творів та їх 

втілення у репетиційній роботі і концертному виконанні. Розкриття 

об’єктивних значень нотного тексту та його суб’єктивно-особистісного змісту; 

відповідність виконавської концепції авторському задуму, культурно-

історичному контексту, жанрово-стильовим вимогам, принципам 

формотворення та музичної драматургії. Особливості виконавської 

інтерпретації музичного твору у контексті ансамблевої /концертмейстерської 

діяльності. 

Творчій підхід до виконавської діяльності як показник високого рівня 

культури виконавця. Готовність до творчої музичної діяльності (виконавської, 

педагогічної, просвітницької). Формування досвіду художньої активності 

фахівця, постійного пошуку творчих рішень у створенні виконавських 

концепцій музичних творів минулого і сучасності. Вдосконалення художнього 

смаку та формування індивідуального виконавського стилю музиканта. 



8 

 

  

Перевірка сформованості професійної компетентності на виробничій 

(виконавській) практиці за фахом. Корегування програми. Підготовка до 

підсумкової атестації. 

*** Формування індивідуальної навчальної програми відбувається на 

основі програми навчальної дисципліни з урахуванням рівня фахової 

підготовки, художньої та технічної майстерності студента. Індивідуальна 

програма повинна включати різні за художньо-образним змістом, жанрами та 

стилем музичні твори і бути спрямована на подальший розвиток та 

вдосконалення музично-інструментальних умінь та навичок магістранта.  

 

7.1.  Інформаційний зміст навчальної дисципліни 

Розділ 1. Виконавська інтерпретація поліфонічного твору та двох 

різнохарактерних п’єс. 

Т.1.1.1. Робота над поліфонічним твором. Розвиток поліфонічного 

мислення, робота над багатоголосною фактурою.  

Т.1.1.2. Практичне опанування певного виду поліфонічного 

багатоголосся. Поняття імітаційної поліфонії. «Уртекст» та редакторські 

інтерпретації нотного тексту. 

Т.1.1.3. Декодування авторського задуму. Ознайомлення з контекстом та 

іншими варіантами виконавської інтерпретації музичного твору. Створення 

власної виконавської концепції твору та робота над її практичною реалізацією.  

Т.1.1.4. Завершальний етап опрацювання поліфонічного твору. 

Підготовка до концертного виконання. 

Т.1.2.1. Робота над концертною п’єсою кантиленного / віртуозного 

характеру.  

Т.1.2.2. Особливості звуковидобування та інтонування у кантилені / 

методи роботи над якісним виконанням віртуозних творів.  

Т.1.2.3. Втілення художнього образу засобами фортепіанного 

виконавства. Практичне опанування засобів музичної виразності: динаміка, 

агогіка, штрихи, педалізація, артикуляція.  

Т.1.2.4. Фразування, як художньо-смисловий поділ музичної мови. 

Музична тема як носій музичної образності, опорна віха формотворення, засіб 

творчої комунікації. 

Т.1.3.1. Самостійне вивчення фортепіанної мініатюри. Нотний текст як 

носій змісту. Моделювання та практичне втілення власної виконавської 

концепції музичного твору у процесі репетиційної роботи. 

Т.1.3.2. Перевірка відповідності власної виконавської інтерпретації 

жанрово-стильовим та художньо-образним характеристикам твору.  

Розділ 2. Виконавська інтерпретація твору великої форми, 

концертного етюду та п’єси. 

Т.2.1.1. Робота над твором великої форми (соната/ концерт/ варіації). 

Т.2.1.2. Особливості виконавської інтерпретації 

сонатної / концертної / варіаційної форми. 

Т.2.1.3. Музична драматургія твору великої форми.  
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Т.2.1.4. Порівняння різних виконавських інтерпретацій твору, що 

вивчається. Поняття індивідуального виконавського стилю. 

Т.2.2.1.  Робота над концертним етюдом. Розвиток технічних навичок. 

Т.2.2.2. Аплікатура, координації рук, свобода виконавського апарату.  

Т.2.2.3. Єдність художніх та технічних аспектів виконання. 

Т.2.2.4. Завершальний етап роботи над обраними творами. Підготовка до 

концертного виконання. 

Т.2.3.1. Вибір та самостійне вивчення фортепіанної мініатюри. 

Накопичення концертного репертуару. 

Т.2.3.2. Музикознавчі знання, музично-інструментальні вміння, 

креативність та варіативність музично-виконавського мислення у процесі 

створення власної виконавської інтерпретації  

Розділ 3. Виконавська інтерпретація поліфонічного твору (або твору 

великої форми) та концертної п’єси. 

Т.3.1.1. Моделювання виконавських концепцій обраних музичних творів 

та їх втілення у процесі репетиційної роботи.  

Т.3.1.2. Розкриття об’єктивних значень нотного тексту та його 

суб’єктивно-особистісного змісту; відповідність виконавської концепції 

авторському задуму, культурно-історичному контексту, жанрово-стильовим 

вимогам, принципам формотворення та музичної драматургії.  

Т.3.1.3. Особливості виконавської інтерпретації музичного твору у 

контексті ансамблевої /концертмейстерської діяльності. 

Т.3.2.1. Творчій підхід до виконавської діяльності. Вдосконалення 

художнього смаку та формування індивідуального виконавського стилю 

музиканта. 

Т.3.2.2. Формування досвіду художньої активності фахівця, постійного 

пошуку творчих рішень у створенні виконавських концепцій музичних творів 

минулого і сучасності. Підготовка до виробничої (виконавської) практики. 

Т.3.3.1. Перевірка професійної компетентності на виробничій 

(виконавській) практиці за фахом. Корегування концертної програми.  

Т.3.3.2.  Підготовка до підсумкової атестації. Робота над подоланням 

сценічного хвилювання, формування виконавської надійності, здатності до 

створення  гармонійного комунікативного простору в системі «виконавець – 

слухач». 
 

7.2. Структура та обсяг навчальної дисципліни 

Назви тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього 

у тому числі у тому числі 

к
о
н

с.
 

п
р
ак

т.
 

са
м

о
ст

.  

Усього 

к
о
н

с.
 

 

п
р
ак

т.
 

са
м

о
ст

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Розділ І. Виконавська інтерпретація поліфонічного твору та двох різнохарактерних п’єс 

Тема 1.1. Поліфонічний твір. 56  16 40 56  4 52 

Тема 1.2. Концертна п’єса. 56  16 40 56  4 52 
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Тема 1.3. Фортепіанна мініатюра 

(самостійне вивчення). 
48  - 48 48  - 48 

Разом  160  32 128 160  8 152 

Розділ ІІ. Виконавська інтерпретація твору великої форми, концертного етюду та п’єси 

Тема 2.1. Твір великої форми. 56  16 40 56  4 52 

Тема 2.2. Концертний етюд. 56  16 40 56  4 52 

Тема 2.3. Фортепіанна мініатюра 

(самостійне вивчення) 

48 
 

- 40 48  - 48 

Разом  160  32 128 160  8 152 

Розділ ІІІ. Виконавська інтерпретація поліфонічного твору (або твору великої 

форми) та концертної п’єси 

Тема 3.1. Моделювання 

виконавської концепції музичного 

твору та її втілення. 

26 

 

16 10 26  4 22 

Тема 3.2. Виконавство як творча 

діяльність. 

24 
 

10 14 24  2 22 

Тема 3.3. Подолання сценічного 

хвилювання. Формування 

виконавської надійності. 

20 

 

- 20 20  - 20 

Разом  70  26 44 70  6 64 

Усього 390  90 300 390  22 368 
 

 

Теми практичних занять 
Тема Назва теми Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Розділ І. Виконавська інтерпретація поліфонічного твору та двох різнохарактерних п’єс 

Тема 1.1. Поліфонічний твір 
1.1.1 Робота над поліфонічним твором (розбір нотного тексту). 

Розвиток поліфонічного мислення, робота над 
багатоголосною фактурою. 

2 

2 

2 

1.1.2 Практичне опанування певного виду поліфонічного 

багатоголосся. 

Поняття імітаційної поліфонії. «Уртекст» та редакторські 
інтерпретації нотного тексту. 

2 

 

2 
 

- 

1.1.3 Декодування авторського задуму. Ознайомлення з 

контекстом та іншими варіантами виконавської 

інтерпретації обраного музичного твору. 
Створення власної виконавської концепції твору та робота 

над її практичною реалізацією. 

2 

 

 
2 

2 

1.1.4 Завершальний етап опрацювання поліфонічного твору. 
Підготовка до  концертного виконання. 

2 
2 

- 

Тема 1.2. Концертна п’єса 

1.2.1 Робота над концертною п’єсою кантиленного / віртуозного 

характеру. 
Осмислення художнього образу. 

2 

 
2 

2 

1.2.2 Особливості звуковидобування та інтонування у кантилені. 

Методи роботи над якістю виконання 

ліричного / віртуозного твору. 

2 

2 

 

2 

1.2.3 Втілення художнього образу засобами фортепіанного 

виконавства. 

Практичне оперування засобами музичної виразності: 

динаміка, агогіка, штрихи, педалізація, артикуляція. 

2 

 

2 

- 
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1.2.4 Фразування, як художньо-смисловий поділ музичної мови. 
Музична тема як носій музичної образності. 

2 
2 

- 

Розділ ІІ. Виконавська інтерпретація твору великої форми, концертного етюду та п’єси 

Тема 2.1. Твір великої форми 
2.1.1 Робота над твором великої форми (соната/ концерт/ 

варіації). 

Аналіз музичної форми. 

2 

 

2 

2 

2.1.2 Особливості виконавської інтерпретації сонатної / 

концертної / варіаційної форми. 

Історичний аспект становлення жанру. 

2 

 

2 

- 

2.1.3 Музична драматургія твору великої форми. 
Виконавська витривалість. 

2 
2 

2 

2.1.4 Порівняння різних виконавських інтерпретацій твору, що 

вивчається.  

Поняття індивідуального виконавського стилю. 

2 

 

2 

- 

Тема 2.2. Концертний етюд 

2.2.1 Робота над концертним етюдом. Вдосконалення технічних 

навичок. 

Подолання технічних труднощів. 

2 

 

2 

2 

2.2.2 Аплікатурні принципи. Метроритм. 

Координації рук, свобода виконавського апарату. 

2 

2 

2 

2.2.3 Інструктивні і художні етюди. 

Єдність художніх та технічних аспектів у процесі 
виконання етюдів. 

2 

2 

- 

2.2.4 Завершальний етап роботи над обраними творами. 

Підготовка до концертного виконання. 

2 

2 

 

Розділ ІІІ. Виконавська інтерпретація поліфонічного твору (або твору великої форми) та 

концертної п’єси  

Тема 3.1. Моделювання виконавської концепції музичного твору та її втілення 

3.1.1 Моделювання виконавської концепції поліфонічного твору 
(або твору великої форми). 

Моделювання виконавської концепції концертної п’єси  

2 
 

2 

2 

3.1.2 Розкриття об’єктивних значень нотного тексту та його 

суб’єктивно-особистісного змісту. 
Відповідність виконавської концепції авторському задуму, 

культурно-історичному контексту, жанрово-стильовим 

вимогам, принципам формотворення та музичної 
драматургії. 

2 

 
2 

2 

3.1.3 Втілення виконавської концепції обраних музичних творів 

у репетиційній роботі. 

2 

2 

- 

Тема 3.2. Виконавство як творча діяльність  

3.2.1 Творчій підхід до виконавської діяльності.  
Вдосконалення художнього смаку та формування 

індивідуального виконавського стилю музиканта. 

2 
2 

- 

3.2.2 Формування досвіду художньої активності виконавця. 
Підготовка до виробничої (виконавської) практики за 

фахом. 

2 
2 

- 

3.3.1 Перевірка сформованості фахових компетенцій на 

виробничій (виконавській) практиці за фахом.  
Корегування концертної програми. 

2 - 

3.3.2 Підготовка до підсумкової атестації.  

Робота над подоланням сценічного хвилювання, 

формування виконавської надійності, здатності до 
створення  комунікативного простору в системі 

«виконавець – слухач». 

2 

2 

2 

Разом  90 22 
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Самостійна робота  
Тема Назва теми Кількість годин ** 

Денна форма Заочна форма 

Розділ І. Виконавська інтерпретація поліфонічного твору та двох різнохарактерних п’єс 

Тема 1.1. Поліфонічний твір 
1.1.1 Робота над поліфонічним твором. Розвиток поліфонічного 

мислення, робота над багатоголосною фактурою. 

10 14 

1.1.2 Практичне опанування певного виду поліфонічного 

багатоголосся. Поняття імітаційної поліфонії. «Уртекст» та 

редакторські інтерпретації нотного тексту. 

 

10 

12 

1.1.3 Декодування авторського задуму. Ознайомлення з 
контекстом та іншими варіантами виконавської 

інтерпретації музичного твору. Створення власної 

виконавської концепції твору та робота над її практичною 
реалізацією. 

10 14 

1.1.4 Завершальний етап опрацювання поліфонічного твору. 

Підготовка до  концертного виконання. 

10 12 

Тема 1.2. Концертна п’єса 

1.2.1 Робота над концертною п’єсою кантиленного / віртуозного 
характеру.  

10 14 

1.2.2 Особливості звуковидобування та інтонування у кантилені 

/ методи роботи над якістю виконання віртуозних творів. 

 

10 

12 

1.2.3 Втілення художнього образу засобами фортепіанного 

виконавства. Практичне оперування засобами музичної 

виразності: динаміка, агогіка, штрихи, педалізація, 
артикуляція.  

 
10 

14 

1.2.4 Фразування, як художньо-смисловий поділ музичної мови. 

Музична тема як носій музичної образності, опорна віха 
формотворення, засіб творчої комунікації. 

 

10 

12 

Тема 1.3. Фортепіанна мініатюра (самостійне вивчення) 

1.3.1 Розвиток навичок самостійної роботи музиканта-

виконавця. Самостійне вивчення фортепіанного твору. 
Нотний текст як носій змісту.  

24 24 

1.3.2. Моделювання та практичне втілення власної виконавської 

концепції музичного твору відповідно до його жанрово-

стильових та художньо-образних характеристик. 

 

24 

24 

Розділ ІІ. Виконавська інтерпретація твору великої форми, концертного етюду та п’єси 

Тема 2.1. Твір великої форми. 
2.1.1 Робота над твором великої форми (соната/ концерт/ 

варіації). 
10 14 

2.1.2 Особливості виконавської інтерпретації сонатної / 

концертної / варіаційної форми. 

10 12 

2.1.3 Музична драматургія твору великої форми. 10 14 

2.1.4 Порівняння різних виконавських інтерпретацій твору, що 

вивчається. Поняття індивідуального виконавського стилю. 

10 12 

Тема 2.2. Концертний етюд. 

2.2.1 Робота над концертним етюдом. Розвиток технічних 
навичок. 

10 18 

2.2.2 Аплікатура, координації рук, свобода виконавського 

апарату. 

10 18 

2.2.3 Єдність художніх та технічних аспектів виконання. 10 16 

2.2.4 Завершальний етап роботи над обраними творами. 

Підготовка до концертного виконання. 

 

10  
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Тема 2.3. Фортепіанна мініатюра (самостійне вивчення) 

2.3.1 Вибір та самостійне вивчення фортепіанного твору. 

Накопичення концертного репертуару. 

24 24 

2.3.2 Музикознавчі знання, музично-інструментальні вміння, 

варіативність музично-виконавського мислення у процесі 
створення власної виконавської інтерпретації. 

24 24 

Розділ ІІІ. Виконавська інтерпретація поліфонічного твору (або твору великої форми) та 

концертної п’єси  

Тема 3.1. Моделювання виконавської концепції музичного твору та її втілення 

3.1.1 Моделювання виконавських концепцій обраних музичних 

творів.  

8 
10 

3.1.2 Розкриття об’єктивних значень нотного тексту та його 

суб’єктивно-особистісного змісту; відповідність 
виконавської концепції авторському задуму, культурно-

історичному контексту, жанрово-стильовим вимогам, 

принципам формотворення та музичної драматургії. 

6 

10 

3.1.3 Втілення виконавської концепції обраних музичних творів 

у репетиційній роботі. 

6 
10 

3.2. Виконавство як творча діяльність 

3.2.1 Творчій підхід до виконавської діяльності. Вдосконалення 
художнього смаку та формування індивідуального 

виконавського стилю музиканта. 

6 
10 

3.2.2 Формування досвіду художньої активності фахівця, 

постійного пошуку творчих рішень у створенні 
виконавських концепцій музичних творів минулого і 

сучасності. Підготовка до виробничої (виконавської) 

практики за фахом. 

6 

10 

Тема 3.3. Подолання сценічного хвилювання. Формування виконавської надійності 

3.3.1 Перевірка сформованості фахових компетенцій на 

виробничій (виконавській) практиці за фахом. Корегування 

концертної програми. 

 

4 4 

3.3.2 Підготовка до підсумкової атестації. Робота над 
подоланням сценічного хвилювання, формування 

виконавської надійності, здатності до створення  

гармонійного комунікативного простору в системі 
«виконавець – слухач». 

 
 

8 10 

Разом  300 368 
 

Самостійна робота студентів з кожного розділу навчальної дисципліни 

включає в себе: - розбір нотного тексту; - вивчення його напам’ять; - 

ознайомлення з музикознавчим контекстом виконуваних творів; - опрацювання 

різних технічних прийомів з метою досягнення виконавської свободи; - роботу 

над фактурою (виокремлення та удосконалення окремих прошарків фактури та 

їх поєднання); - роботу над педалізацією у відповідності до жанрово-стильових 

особливостей твору; виокремлення та опанування складних фрагментів твору; - 

роботу над музичною формою (співвідношення частин і цілого, визначення 

кульмінаційних точок, осмислення музичної драматургії твору та її адекватне 

звукове втілення). 

** Обсяги часу для самостійної роботи студента є орієнтовними, адже 

вони залежать від рівня підготовки та музичних здібностей студента, 

активності його музичного мислення, механізмів музичної пам’яті, технічно-

інструментальних можливостей, систематичності та ефективності самостійних 

занять.  
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