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Цілі та предметні результати навчання 
Цілі дисципліни Метою дисципліни є набуття аспірантом знань та умінь, необхідних  для 

здійснення його професійної діяльності та розширення ним власного 
творчого потенціалу у сферах музично-образної фантазії,  музичного 
мислення, формування навичок імпровізації та  розуміння процесів 
складання музичних творів для різноманітних складів. 

  



Компетентності - Вміння реалізовувати власний творчий потенціал та виражати 
власні музичні думки  у формі живого музикування або фіксованому 
нотному творі.  

- Вміння використовувати виконавські або теоретичні знання у 
практичному музикуванні або у компонуванні музичних творів.  

- Уміння здійснювати виконавську діяльність, демонструвати 
артистизм, майстерність володіння інструмнетом у сфері імпровізації. 

- Розуміння механізмів імпровізаційного музикування. . 
- Розуміння механізмів розвитку інтонаційного матеріалу як в 

імпровізації, так і в письмовому твору.  
- Володіння  базовими навичками компонування музичних  творів для 

різних складів та різних форм. 
- Володіння навичками будови музичної драматургії  під час 

імпровізування та при складанні фіксованих музичних творів.  
- Розуміння сучасного стилістичного композиторського тезауруса.  
- Розуміння сучасних композиторських методів та технік та вміння їх 

застосовувати. 
- Здатність генерувати нові музичні ідеї  та розвивати свою 

креативність. 

Здатності - Здатність усвідомлювати процес музичного руху під час 
виконавської діяльності; 
- Здатність мислити перспективно  під час гри;  
- Здатність слухати себе під час виконання та імпровізування;    
- Здатність виправляти виконавські помилки у процесі 
музиківання;   
- Здатність бути чуйним до ансамблевого партнера, налагоджувати 
музично-виконавську комунікацію від час живого музикування;  
- Здатність грати вільно, неупередженно, без попереднього  
підгтовленого тексту, грати для власного задоволення.  

Резуль-
тати 
навчання 

Знання - теоретичних засад імпровізаційного процесу; 
- основних шляхів до вираження власних музичних думок; 
- методів психологічного розкріпачення при імпровізуванні; 
- методів інтонаційного розвитку та структурування музичної 

думки; 
- базових шляхів формування музичної фактури у творах 
- закономірностей формобудування у музичному творі. 
- практичних шляхів розвитку власної особистої креативності. 

 
Вміння - самостійно організовувати імпровізаційний процес;  

- використовувати напрацьований інтонаційний та фактурний 
багаж при імпровізуванні; 

- здійснювати слуховий контроль під час імпровізування;   
- вміння будувати стратегічний план імпровізації;   . 
- селекціювати під час імпровізації музичний матеріал та 

використовувати його для фіксованого твору; 
- розрізняти  якості та функціональні засади власного музичного 

матеріалу та його подальшого застосування під час написанні творів;  
- розрізняти  якості та функціональні засади власного музичного 

матеріалу та його подальшого застосування під час написанні творів;  
- будувати форму музичного твору за допомогою сучасних засобів 

музичного розвитку; 
- реалізовувати програмні та емоційно-смислові ідеї у власній 

музичній творчості.   



Вимоги до підготовки 
слухачів 
(міждисциплінарні 
зв'язки, що 
передують вивченню 
дисципліни) 

У структурно-логічній схемі дисципліна «композиція та 
імпровізація» вивчається на етапі підготовки фахівців освітньо- 
кваліфікаційного рівня доктор філософії і є дисципліною, що 
використовує досягнення та методи базових дисциплін попереднього 
циклу навчання теоретичних та практичних дисциплін, таких як гармонія, 
сольфеджіо, аналіз музичних форм, фах тощо. Це забезпечує можливість 
викладання дисципліни з урахуванням професійної орієнтації майбутніх 
фахівців. 

Зміст дисципліни 
(перелік тем 
практичних занятть) 

Розділ 1. Основні структурні компоненти на початкових  етапах 
імпровізування.   

Тема 1.1. Імпровізування на одному звуці. Розвиток жанрового та 
образного мислення. 
Тема 1.2. Імпровізація на два та три звуки. Навички формування 
фактурного малюнку. 
Тема 1.3. Імпровізація на чотири задані звуки. Навички формування 
співзвучч та їх фігурування.  
Тема 1.5. Ладова імпровізація на заданий  пентахорд, гексахорд та 
сьомиступеневий лад.  
Тема 1.6. Використання фактурних кліше у якості заданого матеріалу 
для імпровізування. 

Розділ 2. Імпровізація з використанням жанрово-стильових 
складових компонентів. 

Тема 2.1. Строфічна та медитативно-мінімалістична будова 
імпровізаційного матеріалу. 
Тема 2.2. Пуантилістична будова імпровізаційного матеріалу. 
Тема 2.3. Контрастно-складова будова  імпровізаційного матеріалу. 
Тема 2.4. Імпровізування на гармонічну послідовність у стилі 
класицизму. 
Тема 2.5. Імпровізування на гармонічну послідовність у стилі 
романтизму. 
Тема 2.6. Імпровізування на гармонічну послідовність у стилі 
імпресіонізму. 
Тема 2.7. Імпровізування на гармонічну послідовність у стилі модерн та 
постмодерн. 
Розділ 3. Основи компонування музичних творів. . 
Тема 3.1. Написання невеличкого етюду для солюючого інструменту. 
Тема 3.2. Написання романсу для голосу та фортепіано. 
Тема 3.3. Написання варіацій для та фортепіано. 
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Технічне 
забезпечення 

Аудиторі з роялем, або будь-який інший інструмент, яким володіє 
аспірант. 

Метод оцінювання Кількість Мінімальна оцінка в 
балах 

Максимальна оцінка в 
балах 

Модульна контрольна 
робота 6 10 30 
Іспит 1 60 100 
Підсумковий рейтинг залік 40 100 

Сума стартових балів та балів за екзамен/залік переводиться до екзаменаційної оцінки 
згідно з таблицею: 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В добре  74-81 С 
64-73 D задовільно  60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

Політика курсу 
Правила взаємодії Дотримання положень «Кодексу академічної доброчесності ОНМА імені 

А.В. Нежданової» та «Положення про академічну доброчесність ОНМА імені 
А.В. Нежданової» 
Додатково: Політика співпраці 
Співпраця студентів у розв’язанні проблемних завдань дозволена, але відповіді 
кожний студент захищає самостійно. Взаємодія студентів під час іспиту / 
тестування категорично забороняється і будь-яка така діяльність буде 
вважатися порушенням академічної доброчесності згідно принципів ОНМА 
імені А.В. Нежданової щодо академічної доброчесності 
 Додаткова 

інформація 
Навчальна програма дисципліни ««Композиція та імпровізація», ухвалена 
Вченою радою ОНМА імені А.В. Нежданової (протокол №2 від 11.09.2019). 
Робоча програма кредитного модуля «Композиція та імпровізація», розроблена 
професором каф. теоріїмузики та композиції ОНМА імені А.В. Нежданової 
Цепколенко К.С. та ухвалена науково-методичною комісією  ОНМА імені 
А.В. Нежданової (протокол №1 від 25.09.2019). 
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