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 Спеціальність: 025 Музичне мистецтво. 

 Освітня програма: Музичне мистецтво.  

 Рівень вищої освіти: другий (магістерський). 

 Назва навчальної дисципліни: Концертмейстерський клас 

 Статус дисципліни: вибіркова. 

 Мова навчання: українська. 

 Семестр: 1, 2. 

 Кредити ЄКТС: 3. 

 

 Програмні результати навчання: професійна підготовка магістрантів до 

виконавської діяльності концертмейстера, здатного працювати  у складі камерно-

інструментальних ансамблів, у вокальних, хорових і хореографічних колективах, 

а також в оперних театрах і балетних студіях; виховання у студентів творчого 

ставлення до виконання партії акомпанементу у відповідності з жанрово-

стильовими і драматургічними особливостями музичних творів та специфікою 

різних видів ансамблевого музикування; створення умов для концертмейстерської 

практики студентів шляхом залучення їх до активної концертної та 

просвітницької діяльності.  

 Студентам надаються знання про: специфіку роботи концертмейстера в 

різних галузях музичного мистецтва (в ансамблі з вокалістами, хоровими 

колективами, інструменталістами різних спеціальностей, у хореографічних і 

балетних класах); методику опанування відповідного репертуару різних стилів і 

жанрів; особливості репетиційної роботи і специфіку взаємодії з різними 

партнерами по ансамблю; професійну термінологію; італійські назви музичних 

термінів. Удосконалюються вміння та навички професійного та художнього 

виконання партії акомпанементу в ансамблі з вокалістами, інструменталістами і 

хоровими колективами, а також у хореографічних і балетних класах; грамотного 

та швидкого читання з аркуша і транспонування в іншу тональність партії 

акомпанементу інструментальних та вокальних творів; спрощення фактури 

акомпанементу в перекладеннях балетних і симфонічних творів; використання 

набутих концертмейстерських компетентностей у процесі репетиційної роботі з 

виконавцями різних спеціальностей, а також під час концертних виступів. 

 

Розділи та теми навчальної дисципліни:  

 

Розділ 1. Особливості роботи концертмейстера у класі вокалу. 

Тема 1. Ознайомлення з вокальним репертуаром шляхом удосконалення 

навичок читання нот з аркуша. 

Тема 2. Детальна робота концертмейстера над опануванням партії 

акомпанементу у вокальних творах різних жанрів.  

Тема 3. Особливості спільної роботи концертмейстера з вокалістом над 

художнім образом твору. 

Тема 4. Формування навичок транспонування нотного тексту партії 

акомпанементу у вокальних творах.  
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 Розділ 2. Особливості роботи концертмейстера як учасника камерно-

інструментальних ансамблів. 

Тема 1. Ознайомлення з репертуаром камерно-інструментальних ансамблів 

різних складів шляхом удосконалення навичок читання нот з аркуша. 

Тема 2. Детальна робота концертмейстера у процесі опанування камерно-

інструментальних творів. 

Тема 3. Особливості спільної роботи концертмейстера з інструменталістами 

над художнім образом ансамблевого твору. 

Тема 4. Підготовка камерно-інструментальних і вокальних творів до 

публічного виступу. 

 

 Розділ 3. Ознайомлення зі специфікою роботи концертмейстера у 

хорових колективах. 

 Тема 1. Ознайомлення з хоровим репертуаром і вибір творів для 

опанування. 

Тема 2. Детальна робота над опануванням інструментального супроводу до 

хорових творів. 

Тема 3. Особливості спільної роботи концертмейстера з диригентом і 

хоровим колективом над художнім образом твору. 

Тема 4. Формування навичок читання з аркуша хорових партитур з 

інструментальним супроводом і без супроводу. 

 

 Розділ 4. Ознайомлення зі специфікою роботи концертмейстера у 

хореографічних і балетних класах. 

Тема 1. Особливості репетиційної роботи концертмейстера в хореографічних 

і балетних колективах. 

Тема 2. Вибір та опанування музичного матеріалу для роботи 

концертмейстера в хореографічних і балетних колективах. 

Тема 3. Опанування творів різних танцювальних жанрів.  

 
Розділ 5. Удосконалення професійних компетентностей концертмейстера у 

класі вокалу. 
Тема 1. Вибір вокальних творів і початковий етап ознайомлення з партіями 

вокаліста і концертмейстера. 

Тема 2. Детальна робота над опануванням виконавських засобів виразності у 

партії акомпанементу до вокального твору. 

Тема 3. Особливості спільної репетиційної роботи концертмейстера і 

вокаліста над художнім образом твору. 

Тема 4. Завершальний етап підготовки вокальних творів до публічного 

виступу. 

 

Розділ 6. Удосконалення професійних компетентностей концертмейстера 

як учасника камерно-інструментальних ансамблів.  

Тема 1. Вибір камерно-інструментальних творів і початковий етап 

ознайомлення з усіма партіями ансамблю. 
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Тема 2. Детальна робота над партією концертмейстера в камерно-

інструментальному ансамблевому творі. 

Тема 3. Особливості репетиційної роботи концертмейстера з 

інструменталістами у процесі підготовки до концертного виступу. 

Тема 4. Завершальний етап підготовки камерно-інструментальних і 

вокальних творів до концертного виступу. 
 

 Вид семестрового контролю: залік – 2.  
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