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Силабус курсу Дисципліни музичного мистецтва 

2020-2021навчального року 

 

 

Назва курсу  Дисципліни музичного мистецтва 

Адреса викладання 

курсу 

М. Львів, вул. Валова, 18 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет культури і мистецтв, кафедра музичного мистецтва 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальність 014 середня освіта 

спеціалізація 014.13 Музичне мистецтво 

Викладачі курсу Салдан Світлана Олександрівна, кандидат мистецтвознавства, доцент 

кафедри музикознавства та хорового мистецтва 

Контактна інформація 

викладачів 

http://kultart.lnu.edu.ua/employee/saldan-svitlana-oleksandrivna, 

svitlana.saldan@gmail.com 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через 

Skype або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн консультацій 

слід писати на електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу http://kultart.lnu.edu.ua/course/spetsializatsiia 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 

обов’язкові для того, щоб вміти творчо мислити, самостійно поповнювати 

свої знання, орієнтуватись у бурхливому потоці наукової інформації.. Тому у 

курсі представлено як огляд концепцій видів досліджень, так і процесів 

та інструментів, які потрібні для підвищення  рівня наукової підготовки 

в галузі професійної педагогічної діяльності.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Дисципліни музичного мистецтва» є завершальною 

вибірковою дисципліною з спеціальності 014 середня освіта 

спеціалізація 014.13 Музичне мистецтво для освітньої програми Середня 

освіта (музичне мистецтво) , яка викладається в 3 семестрі в обсязі 2 

кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою навчальної дисципліни: підготовка студентів до майбутньої 

професійної діяльності, подальший розвиток набутих на попередніх 

курсах інструментально-виконавських умінь, опанування фактурою 

твору для поглибленого музикознавчого аналізу й використання 

набутих знань у педагогічній практиці.  

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література: 

1. Гаккель Л. Фортепианная музыка ХХ века. – Ленинград: Советский 

композитор, 1990. – 288 с.  

2. Кашкадамова Н. Фортепіанне мистецтво у Львові. – Тернопіль: 

Астон, 2001.  – 400 с. 

3. Кияновська Л. Стильова еволюція галицької музичної культури ХІХ- 

ХХ ст.  –Тернопіль: Астон, 2000. – 340 с. 

4. Козаренко О. Національна музична мова в контексті постмодернізму 

// Наукові записки. Серія “Мистецтвознавство”. - Тернопіль, 

1999. - Вип. 1. – С. 9– 16. 

5. Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры. – М.: Музыка, 1967. 

http://kultart.lnu.edu.ua/employee/saldan-svitlana-oleksandrivna
http://kultart.lnu.edu.ua/course/spetsializatsiia
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– 265 с. 

6. Цыпин Г. М. Музыкант и его работа. – М.: Сов. композитор, 1988. – 

384 с.  

7. Шнабель А. Моя жизнь и музыка // Исполнительское искусство 

зарубежных стран. Вып. 3. – М., 1967. – С. 146. 

Допоміжна література: 

1. Задерацький В. Про природу та історичну функцію стилю Мирослава 

Скорика // Мирослав Скорик . - Львів, 1999. –  С. 5–  27. 

2. Кияновська Л. Творчість Василя Барвінського і художні стилі XX ст. 

// Василь Барвінський і українська музична культура. – Тернопіль, 

1998. – С. 15– 18. 

3. Кияновська Л. Син століття Микола Колесса в українській культурі 

ХХ ст. – Львів: Вид- во НТШ, 2002.  – 293 с. 

4. Салдан С. О. Фортепіанна мініатюра у творчості львівських 

композиторів Українське мистецтвознавство. №33. — Київ: – Вид. 

“Музична Україна”, 2004. – С.287-296. 

Нотний матеріал 

 1.  Барвінський В. Сонати. – К., 1990. – 64 с.  

2.  Барвінський В. Твори для фортепіано. Упорядник С. С. Павлишин. – 

К.,  

1988. – 158с.  

3.  Бах  Й.  С.  Добре  темперований  клавір.  48  прелюдій  та  фуг.  Том  

І.  

Редакція Б. Муджеліні. – К., 1973. – 125 с. Т. II – К., 1994. – 134 с.  

4.  Бах Й. С. Двоголосні інтенції. – К., 2004. – 31 с.  

5.  Бах Й. С. Маленькі прелюдії та фуги. – К., 1993. – 48 с.  

6.  Бетховен Л. Вибрані фортепіанні твори. – К., 1975. – 68 с.   

7.  Бетховен Л. П'єси для фортепіано. – К., 1993. – 79 с.  

8.  Бетховен Л. 32 сонати для фортепіано. Т.І. – Москва, 1989. – 303 с. 

Т.  

II. – 1991. – 344 с.  

9.  Бортнянський Д. Сонати. – Ленинград, 1989. – 27 с.  

10.  Виборні етюди російських композиторів. – К., 1987. – 134 с.  

11.  Гаврилин В. Пьеси.  Для фортепиано. Т.І. – Москва, 1996. – 44 с.  

12.  Гайдн Й. Сонаты для фортепиано. – Москва, 2008. – 164 с.   

13.  Гедике А. Двенадцать мелодических этюдов. – Москва, 1999. – 45 

с.  

14.  Глинка М. Пьесы. – Ростов – на – Дону, 1998. – 72 с.   

15.  Гречанинов А. Детский альбом. Бусинки. – Москва, 1988. – 31 с.  

16.  Григ Э. Лирические пьесы. – Москва, 2006. – 202 с.  

17.  Гріг Е. Поетичні картинки для фортепіано. – К., 1967. – 18 с.   

18.  Кабалевський  Д.  Фортепианная  музыка  для  детей  и  юношества.  

–  

Москва, 1974. – 28 с.   

19.  Клементі М. Сонатини. – К., 1993. – 23 с.  

20.  Косенко В. 24 дитячі п'єси для фортепіано. Редакція М. Б. 

Степаненка.  

– К., 1994. – 62 с.  
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21.  Левченко  Л.  Музичне  джерельце.  Збірка  музичних  творів.  

Випуски  

1,2,3,4. – Харків, 2004 р.  

22.  Лешгорн А. Этюды, соч. 65. – Москва, 2005. – 31 с.  

23.  Мошковский М. 15 Виртуозных этюдов, соч. 72. – Москва, 1994. – 

23с.  
Інформаційні ресурси 

http://www.big-library.com.ua/book/6_Istoriya_ykrainskoi_kyltyri/ 

http://uk.wikipedia.org/ 

http://krai.lib.kherson.ua/a1-peopl-1.htm  

http://www.ukrainians-world.org.ua/ 

http://exlibris.org.ua/greathistory/r38.html  

http://notes.tarakanov.net/vokjazz.htm – джазові ноти длѐ солістів 

http://www.piano.ru/library.html - бібліотека фортепіанних нот  

Тривалість курсу 60   год. 

Обсяг курсу 24 годин аудиторних занять. З них 24 годин практичних занять та 26 

годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

• раціональні методи розучування та роботи над музичними 

творами, 

• стильові та жанрові особливості фортепіанної музики, 

• характеристики засобів музичної виразності (метро-ритм, 

артикуляція, динаміка, агогіка, тембр, туше, педалізація), 

• аплікатурні принципи як засіб вирішення відповідних художніх 

завдань, 

• навчально-методичну, музикознавчу, психолого-педагогічну 

літературу для змістовного аналізу музичних творів, 

• нотні позначення, специфічні для даного інструмента;  

вміти:  

• осягнути художню ідею на основі жанрово-стильоваго аналізу 

твору, 

• володіти виконавським матеріалом різних епох і стилів світової 

і вітчизняної культури, 

• використовувати  виразові можливості музичного інструмента,  

• грамотно педалізувати музичний твір, 

• усно представити музично-теоретичний та виконавський аналіз 

музичних творів, 

Ключові слова Дисципліни музичного мистецтва, спеціалізація, фортепіано 

Формат курсу Очний , заочний  

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Тема 1. Аналіз  стильових  особливостей  виконання  підсумкової 

програми 

Підсумковий 

контроль, форма 

Екзамен-концерт 

 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з музичних 

дисциплін. 

http://www.big-library.com.ua/book/6_Istoriya_ykrainskoi_kyltyri/
http://uk.wikipedia.org/
http://krai.lib.kherson.ua/a1-peopl-1.htm
http://www.ukrainians-world.org.ua/
http://exlibris.org.ua/greathistory/r38.html
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Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Інтерактивний метод імітаційно-рольової гри, тренінг спілкування 

(підготовка до сприймальної діяльності та інших видів активної роботи). 

Необхідне обладнання Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни. Вивчення курсу 

може не потребувати використання програмного забезпечення, крім 

музичних інструментів. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо : 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів_____ 

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів______ 

 • іспит/залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів____ 

Підсумкова максимальна кількість балів_______ 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, яку 

студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 

заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких 

немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; 

несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

Іспит відбувається у формі концерту 
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Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

** Схема курсу 
Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, 

короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота)  

Література.*** 

Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, год Термін 

виконання 

2.09.19/ 

2 год 
Тема 1. Аналіз  

стильових  

особливостей  

виконання  

підсумкової 

програми 

практичні  Удосконалити практичне виконання 

програми. 

До іспиту 

 


