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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

9 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка Нормативна 

 
 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

014 Середня освіта 

014.13 Музичне 

мистецтво 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 1 1 -й 1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 

                                          

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  270 

1,2-й 1,2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3,5 

Освітній рівень: 

Магістр 

 

64 год. 20 год. 

Практичні, семінарські 

32 год. 18 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

58 год. 80 год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

екзамен екзамен 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

МЕТА курсу полягає в озброєнні студентів знаннями з методики викладання 

основного музичного інструменту; формуванні у студентів знань, умінь і 

навичок, які необхідні для педагогічної, виконавсько-просвітницької діяльності 

викладача музики в загальноосвітній школі за допомогою фортепіано. 

 

Основні завдання курсу: 

• Оперувати понятійним апаратом сучасної теорії та застосовувати музично-

теоретичні знання у практичній роботі; знати історично-світоглядні,естетичні, 

стильові та жанрові особливості фортепіанної  музики різних епох. 

•Володіти майстерністю аргументації, узагальнення та викладу методичного 

матеріалу, власних висновків у формі статті, реферату, науково-методичної 

роботи. 
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•Розвивати аналітичне мислення та виховувати особисту культуру виконання 

музичних творів. 

 

окремі завдання: 

• Знати  історію виникнення, розвитку та вдосконалення музичного інструменту 

фортепіано. 

•Написання анотацій до тих творів з семестрової програми,які можуть бути 

використані як музика для сприймання в загальноосвітній школі. 

Студенти ОР Маґістр володіють базовими знаннями у своїй професійній 

сфері, відтак завдання цього курсу зумовлене метою скерувати професійно-

наукове становлення студентів із допомогою музичного матеріалу, як одного із 

головних комунікатів у відповідній галузі, системно окреслити реалізацію 

наукового продукту як специфічний вид теоретико-прикладної спеціальної 

діяльності, яка спрямована на презентацію культурно-мистецьких наукових 

гіпотез, концепцій, теорій.   

У процесі навчання і засвоєння навчального матеріалу курсу студенти 

повинні - 

Знати:  

 

 історично-світоглядні,естетичні, стильові та жанрові особливості 

фортепіанної  музики різних епох. 

 принципи поетапного опрацювання музичного твору,розуміти завдання 

кожного етапу. 

 особливості мелодичного та гармонічного розвитку, руху мелодичної енергії, 

логіку інтонаційних та ладових тяжінь;  

  закони формоутворення музичних творів; 

  засоби звуковидобування та керування звуковидобувним процесом;  

 аплікатурні принципи та правила їх застосування;  

 види педалізації та варіанти її застосування;  

 способи розвитку піаністичної майстерності виконавця;  

• методи вивчення музичного твору напам’ять; 

• знати сучасні тенденції фортепіанного виконавства. 

 

Вміти:  

 самостійно працювати з авторським текстом;  

 аналізувати елементи музичної мови та засоби виконавської виразності у 

вирішенні питань його інтерпретації;  

 визначити драматургію твору та вибудувати концепцію виконання; 

 визначити динаміку твору  відповідно до динаміки розвитку художнього 

образу або формоутворення п’єси,кульмінацїї всього твору та окремих його 

розділів; 

 знаходити способи усунення піаністичних проблем; 

 використовувати дисциплінарні зв’язки;  

 застосовувати інноваційні технології,нестандартні форми педагогічної 

взаємодії,створювати проблемні ситуації  та використовувати моделювання 

рольових ситуацій;  
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 систематично поглиблювати свої методичні знання шляхом самостійного 

вивчення музикознавчої літератури з питань виконавського мистецтва та 

методики викладання гри на фортепіано;  

 вміти робити порівняльний аналіз інтерпретацій фортепіанних творів у 

виконанні різних музикантів. 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

                                                ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I 

                               Музика XVI-XVIII століть.     

ТЕМА 1  

 Клавесинні школи XVI-XVIII століть. Мистецтво рококо та французький 

клавесинізм XVIII століття. Старовинна соната в творчості Д.Скарлатті. 

Риси стилю та проблеми виконання клавесинної музики XVIII ст. 

 

ТЕМА 2  

Поліфонічні форми в музиці XVIII століття. Стильові особливості та 

проблеми виконання клавірної музики Й.С.Баха та Г.Ф.Генделя. 

 

           ТЕМА 3  

Становлення сонатної форми у творчості віденських класиків. 

Фортепіанна творчість Й.Гайдна, В.Моцарта, Л.Бетховена. Риси стилю та 

проблеми виконання. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. 

                               Музика XIX-XX століть. 

ТЕМА 4  

Музика доби романтизму. Естетичні погляди та педагогічні принципи 

композиторів-романтиків. Сфера образів,стильові особливості та проблеми 

інтерпретації фортепіанної музики Р.Шумана, Ф.Шопена, Ф.Ліста, Е.Гріга, 

П.Чайковського,С.Рахманінова. 

 

 

ТЕМА 5  

Музичний імпресіонізм. Історія виникнення та риси стилю. Особливості 

виконання музики К.Дебюссі та М.Равеля. 

 

ТЕМА 6  

Європейська музика XX століття. Новаторські тенденції та елементи 

полістилістики у фортепіанній творчості П.Хіндеміта, С.Прокоф’єва, 

Д.Шостаковича. 

 

ТЕМА 7  

Основні стильові тенденціїї в музиці українських композиторів XIX-XX 

століття. Фортепіанна творчість М.Лисенка. Продовження романтичної 

лінії у фортепіанній музиці Я.Степового, В.Косенка, Л.Ревуцького. 
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            ТЕМА 8.  

Галицька фортепіанна школа. Поєднання фольклоризму та 

західноєвропейських тенденцій полістилістики у фортепіанній творчості 

композиторів В.Барвінського, М .Колесси, М.Скорика. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усь

ого  

у тому числі усь

ого  

у тому числі 

л п ла

б. 

ін

д 

с. р. л п ла

б 

інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Музика XVI-XVIII століть. 
ТЕМА 1  

 Клавесинні 

школи XVI-XVIII 

століть. 

Мистецтво рококо 

та французький 

клавесинізм XVIII 

століття. 

Старовинна 

соната в творчості 

Д.Скарлатті. Риси 

стилю та 

проблеми 

виконання 

клавесинної 

музики XVIII ст. 

44 12 8   24 40 4 4   34 

ТЕМА 2  

Поліфонічні 

форми в музиці 

XVIII століття. 

Стильові 

особливості та 

проблеми 

виконання 

клавірної музики 

Й.С.Баха та 

Г.Ф.Генделя. 

38 10 4   24 40 4 2   34 

ТЕМА 3  

Становлення 

сонатної форми у 

творчості 

віденських 

класиків. 

38 10 4   24 38 4 2   32 
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Фортепіанна 

творчість 

Й.Гайдна, 

В.Моцарта, 

Л.Бетховена. Риси 

стилю та 

проблеми 

виконання. 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

120 32 16   72 120 12 8   100 

Змістовий модуль 2. Музика XIX-XX століть. 
ТЕМА 4  

Музика доби 

романтизму. 

Естетичні погляди 

та педагогічні 

принципи 

композиторів-

романтиків. Сфера 

образів,стильові 

особливості та 

проблеми 

інтерпретації 

фортепіанної 

музики Р.Шумана, 

Ф.Шопена, 

Ф.Ліста, Е.Гріга, 

П.Чайковського, 

С.Рахманінова. 

34 8 4   22 30 2 2   26 

ТЕМА 5  

Музичний 

імпресіонізм. 

Історія 

виникнення та 

риси стилю. 

Особливості 

виконання музики 

К.Дебюссі та 

М.Равеля. 

30 6 4   20 30 2 2   26 
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ТЕМА 6  

Європейська 

музика XX 

століття. 

Новаторські 

тенденції та 

елементи 

полістилістики у 

фортепіанній 

творчості 

П.Хіндеміта, 

С.Прокоф’єва, 

Д.Шостаковича. 

28 6 2   20 30 2 2   26 

ТЕМА 7  

Основні стильові 

тенденціїї в 

музиці 

українських 

композиторів 

XIX-XX століття. 

Фортепіанна 

творчість 

М.Лисенка. 

Продовження 

романтичної лінії 

у фортепіанній 

музиці 

Я.Степового, 

В.Косенка, 

Л.Ревуцького. 

30 6 4   20 31 1 2   28 

ТЕМА 8.  

Галицька 

фортепіанна 

школа. Поєднання 

фольклоризму та 

західноєвропейськ

их тенденцій 

полістилістики у 

фортепіанній 

творчості 

композиторів 

В.Барвінського, М 

.Колесси, 

М.Скорика. 

28 6 2   20 29 1 2   26 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

150 32 16   102 150 8 10   132 

Усього годин  
270 64 32   174 270 20 18   232 

 

5. Теми семінарських занять 

№ Назва теми Кількість 
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з/п годин 

1   

2   

...   

                                                                      

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Формування клавесинної сюїти у творчості 

Ж.Шамбоньєра,своєрідного типу варіацій-«граундів» в 

музиці Г.Перселла,фортепіанної мініатюри Ф.Куперена, 

Ж.-Ф.Рамо,Л.Дакена,Ф.Дандріє. 

Старовинна сонатна форма у творчості Д.Скарлатті.  

8 

2 ДТК Й.С.Баха як вершина розвитку поліфонічного 

стилю в європейській музиці. Англійські,Французькі 

сюїти та Партіти Й.С.Баха. Проблеми вивчення та 

виконання. 

4 

3 Сонатна форма як найбільш досконала з існуючих 

музичних форм.Аналіз форми,методичні проблеми в 

сонатах Й.Гайдна, В.Моцарта та Л.Бетховена (на вибір). 

Виконання фрагментів сонат. 

4 

4 Романтична фортепіанна мініатюра в творчості  першого 

віденського романтика Ф.Шуберта. «Музичні моменти» 

та «Експромти» Шуберта.  

Ф.Шопен та Ф.Ліст – предствники національних культур 

своїх країн. Виконавська та педагогічна діяльність 

Шопена.Ліст – піаніст-просвітник.Педагогічні принципи 

Ф.Ліста.Новаторський підхід в трактуванні фортепіанної 

фактури.Прелюдіїї,ноктюрни та мазурки Шопена. 

Ф.Ліст  «Роки мандрів». 

4 

5 Програмність в музиці композиторів-романтиків. 

Методичний аналіз та виконавський план роботи над 

фортепіанні циклами Р.Шумана «Лісові сцени», Е.Гріга 

«Ліричні зошити»,  П.Чайковського  «Пори року». 

4 

6 Музика французьких імпресіоністів.Особливості стилю 

та проблеми виконання. «24 Прелюдії» К.Дебюссі - 

енциклопедія характерних та типових рис в царині 

музичного змісту,кола поетичних образів та стиля 

композитора.Фортепіанна творчість М.Равеля. 

2 

7 Європейська музика XX століття.Нові тенденції 

розвитку.Неокласицизм та модернізм П.Хіндеміта, 

С.Прокоф’єва,Д.Шостаковича.«Ludus tonalis» Хіндеміта, 

24 прелюдії і фуги Шостаковича, «Сарказми», ор.17; 

«Швидкоплинності» оp.22, «Речі в собі»,  ор.45  

2 
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С.Прокоф’єва.  

8 Українська класична фортепіанна музика та музика XX 

століття.Фортепіанна творчість композиторів 

М.Лисенка,Я.Степового,В.Косенка . 

2 

9 Фортепіанна музика галицьких композиторів в контексті 

розвитку нових тенденцій в західно-європейській 

музичній культурі. Композитори В.Барвінський, 

М.Колесса,  Н.Нижанківський,М.Скорик. 

2 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

 

 

 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Музично-теоретичний  та виконавський аналіз Сонат Д. 

Скарлатті ре мінор, Фа мажор та Соль мажор.Ескізне 

виконання мініатюр Ф.Куперена,Ж.-Ф.Рамо та сонат 

Д.Скарлатті. 

24 

2 Розбір форми,вибір засобів музичної виразності  

(артикуляція,динаміка,виконання мелізмів)  у прелюдіях  

і фугах Й.С.Баха До-дієз мажор,соль мінор з I тому;ре 

мінор,Ля-бемоль мажор з II тому ДТК.Методичні 

рекомендації до виконання Алеманди з сюїти Г.Генделя 

№14 ре мінор.Танці на вибір з сюїт Г.Генделя. 

24 

3 Сонатна форма як найбільш досконала з існуючих 

музичних форм.Методичний розбір Сонат Й.Гайдна 

Соль мажор,В.Моцарта Фа мажор та Л.Бетховена До 

мажор ор.2 №3.Виконання фрагментів. 

24 

4 Виконавська та педагогічна діяльність.Методичні 

рекомендації до вивчення Прелюдії Ф.Шопена ор.28 

№15; Ноктюрну ор.27 №1.«Втіхи» Ф.Ліста - 

виконавський аналіз. 

12 

5 Методичний аналіз та виконавський план роботи над 

фортепіанними циклами Р.Шумана «Лісові сцени», 

Е.Гріга «Ліричні п’єси»,  П.Чайковського  «Пори року». 

10 

6 Особливості виконання творів імпресіоністів.К.Дебюссі 

«Місячне сяйво» з «Бергамаської сюїти», М.Равель«Гра 

води»,С.Скотт «Маленький іспанський танцюрист».  

20 
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7 Поліфонічний цикл П.Хіндеміта «Ludus tonalis», одна 

інтерлюдія та фуга на вибір.Д.Шостакович 24 прелюдії і 

фуги,одна прелюдія та фуга на вибір.План вирішення 

виконавських та методичних 

проблем.С.Прокоф’єв.Методичний аналіз циклу «Дитяча 

музика» ор.65. 

20 

8 Проблеми інтерпретаціїї «Думки-шумки» М.Лисенка, 

прелюдій Л.Ревуцького (на вибір). Методичний аналіз 

збірника В.Косенка «24 дитячі п’єси для фортепіано». 

20 

9 М.Колесса «Три коломийки»,В.Барвінський Прелюдія 

Соль мажор,М Скорик «Токата»,Н.Нижанківський 

«Коломийка».«Жанрові та стилістичні особливості. 

Виконавські проблеми. 

20 

 Разом  174 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

 

10. Методи навчання 

Лекції, презентації, інструктаж, практична робота з підготовки програм з 

музикотерапії, музично-психологічні експерименти, психологічні розстановки, 

практична робота в малих групах над творчими завданнями. 

 

11. Методи контролю 

• поточне оцінювання  

• тематичний тест  

• підсумковий тест 

• самостійна аудиторна робота 

• аналітичні запитання за темою лекції  

• поточний тестовий контроль   

• підсумковий тестовий контроль    

• самостійна позааудиторна робота 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест / 

індивідуальне 

завдання 

Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 
25/30 100 

Т1 Т2 Т3 Т 4 Т5 Т6 Т7 Т8 

5 10 5 5 5 5 5 5 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Оцінка 

ЄКТС 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

А 90 – 100 відмінно 

зараховано 

В 81-89 

добре 
С 71-80 

D 61-70 

задовільно 
E 51-60 

FX 21-50 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

F 0-20 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

Робоча програма  «Основи наукових досліджень» для студентів 

за  спеціальністю 014 Середня освіта спеціалізацією 014.13 Музичне мистецтво. 

– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. –18 с. 

 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

 

 

1. Алекссеев А. История фортепианного искусства.- Москва, 

«Музыка»,1988.     

     2.Баренбойм Л.А.Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства. –      

        Ленинград, «Музыка»,1969. – 284c. 

     3.Воробкевич Т.П. Методика викладання гри на фортепіано.-Львів,    

         «Логос»,2001. 

   4.  Кашкадамова Н.  Історія  фортеп’янного  мистецтва  XIX  сторіччя.-   

          Тернопіль,Астон,2006. 

   5. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. – Москва, «Музыка» ,1982. 

      6.Цыпин Г. М. Обучение игре на фортепиано.–Москва. –     

    «Просвещение». – 1984. – 174с. 
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                                                     Допоміжна 

1.Анохін В. Технічне та дидактичне забезпечення самостійної 

роботи   

студентів. / В. Анохін. // Вища школа. – № 9-10. – 2015. – С.80-95.  

  2.Бузоні Ф. О пианистическом мастерстве. //Исполнительское искусство 

зарубежных стран. Вып.1. – Москва,Госмузиздат,1962. – 175c. 

  3.Гізекінг В.Статьи о пианистическом искусстве.// Исполнительское 

искусство зарубежных стран. Вып.7. – Москва, «Музыка»,1975. – 249c. 

     4.Гольденвейзер  Е. И. Записи уроков А. Б. Гольденвейзера. // В     

классе   А. Б. Гольденвейзера. / Составители Д. Д. Благой, Е. И.  

Гольденвейзер. – Москва.  –  «Музыка».  – 1986. – 211с. 

  5.Кияновська Л.О. Психологічний портрет композитора як джерело пізнання 

його індивідуального стилю. //Українська музика:Науковий часопис.Число 

3(13).-Видавець-Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка. 

- Львів,2014. – 151с. 

     6.Куперен Ф. Искусство игры на клавесине.- «Москва,Музыка»,1973. 

7. Мірошніченко О. Організація самостійної роботи студентства як  

предмет сучасного наукового пізнання. / О. Мірошніченко. //         

Педагогічна освіта і наука в умовах класичного 

університету:Зб.наукових праць,т.2 / За ред. М. Євтуха,Д. Герцюка,К. 

Шмида. – Львів. – ЛНУ імені Івана Франка. – 2013. 

         8.Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі:Навчальний 

посібник / В. М. Нагаєв. – Київ. – «Центр учбової літератури». – 2007. – 

232  

     9.Орел Л.О. Педагогічні умови організації самостійної роботи 

студентів у контексті реформування вищої освіти України. /Л. О. 

Орел/ //Нові технології навчання: Науково-методичний збірник. – 

Вип. 76. –Київ. – 2013. – С.265-270. 

     10.Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: Навчальний 

посібник  

/В.Л. Ортинський. – Київ. –  «Центр учбової літератури». – 2009. –  

471с. 

     11.Фейнберг С.Є. Мастерство пианиста. – Москва, «Музыка»,1978. – 206с. 

       

 

  
 


