
СИЛАБУС КУРСУ  
ФАХ  

(творча аспірантура) 
Основні характеристики 

Назва українською мовою Фах  

Назва англійською мовою 
 
Specialty class 

Код 025 
Спеціальність Музичне мистецтво 
Спеціалізація Кафедра оркестрових духових та ударних інструментів 
Освітня програма Освітньо-творча 
Рівень освіти Третій рівень 
Рік навчання 1, 2 
Форма навчання денна 
Кількість годин/ кредитів 
ECTS 

420/14 кредитів ECTS 

Розподіл годин за видами 
занять 

 

Лекції 

 
Практи

ч.  
заняття 

 

Лабор. 
заняття 

(комп'ют. 
практ.) 

Індив. 
заняття 

Самост
ійна 

робота 
Години - - - 120 300 

Контрольні заходи Екзамен Залік 
2,4 1,3 

Статус дисципліни / 
кредитного модуля цикл професійної підготовки 
Мова викладання українська 

Кадрове забезпечення 
Кафедра, що забезпечує 
викладання 

Кафедра оркестрових  духових та ударних інструментів 

Викладачі (практичні 
заняття) 

Буркацький З.П. (клас кларнета),Дзисюк В. Ю.(клас флейти), 
Скибінська О. Г.(клас гобоя), Грицюк І.В.(клас фагота),  
Бондарчук  В. І. (клас валторни) Крупей М. В.(клас саксофона), 
Борух І.М.. (клас труби), Росада В.П.(кл.тромбона), Яковчук 
Ю. Л.(клас туби), Рало О. М.(уд.ін-ти) 

E-mail та інші контакти 
викладача 

zinovyburkatskyy@gmail.com    0 (96) 331 59 02(Дзисюк В. Ю.), 
skibinskaolga77@gmail.com, ivanhryzjuk@gmail.com 
v.i.bondarchuk47@gmail.com, igor.m.boruch@gmail.com   
Victor.Rosada@gmail.com,tubaury@gmail.com,  
anralo1962@gmail.com 

Цілі та предметні результати навчання 
Цілі дисципліни Метою даного курсу є індивідуальне спрямування творчих 

пошуків, зусиль викладача та молодих музикантів: 
- на систематизацію фундаментальних знань, фаховий 
розвиток індивідуальної техніки, універсальної виконавської 
майстерності, тобто  вільне володіння необхідним комплексом 
технологій для формування музично-художньої свідомості 
музиканта – виконавця  в цілому; 
- на практичну самореалізацію теорії виконавської 
майстерності та набуття практичного досвіду використання 
цих вмінь у процесі концертного виконання; 
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- на формування індивідуальної  цілісності психофізіологічних 
засобів виконавської майстерності; 
- на підготовку концертних виконавців-солістів, солістів 
оркестрів, а також ансамблістів та викладачів  для середніх та 
вищих навчальних музичних закладів. 
- на виховання творчої свідомості та особистої 
відповідальності за досягнення найголовнішої мети 
виконавської діяльності, яка полягає у справі збереження та 
розповсюдження здобутків національної та світової музичної 
культури. 
 В задачі курсу входять: 
- вміння правильно вибирати репертуар, оволодіння в 
достатньому обсязі концертним репертуаром, що включає в 
себе твори різноманітних епох, стилів та жанрів; 
- виховання особистої творчої уяви, фантазії і слухового 
самоконтролю; 
- всебічний універсальний розвиток виконавського апарату та 
виразових засобів виконавської майстерності музиканта; 
- формування та розвиток аналітичних навичок, які 
ґрунтуються на аналізі власних виступів та відомих виконавців 
на духових та ударних інструментах різних напрямків, 
опрацювання аудіо та відео записів, тощо; 
- виховання артистичної сценічної культури рухів, жестів і т.п.; 
- цілеспрямоване вивчення спеціальної літератури, 
присвяченої проблемам виконавства. 
- виховання звукової естетичної культури виконавця в цілому; 

Компетентності -здатність до креативного мислення, вміння надати власним 
образно-смисловим уявленням   художньо-естетичної звукової 
форми. 
-здатність розуміти базові теоретичні та практичні 
закономірності музичного мистецтва, усвідомлювати його 
художньо-естетичну природу. 
-здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності 
між усіма елементами теоретичних та практичних знань 
музичного мистецтва 
-здатність оперативно застосовувати знання, вміння та навички 
у педагогічній роботі в процесі формування естетичних 
поглядів та художніх смаків. 
-здатність виконувати твори на високому професійному 
концертному рівні. 

Здатності - здатність сприяння всебічному гармонійному розвитку 
творчої особистості; 
-здатність до набуття  професійної відповідальності, свідомої 
сценічної дисципліни; 
-здатність доглядати за виконавським апаратом та 
інструментом; 
- здатність до виховання творчої волі; 
- здатність в усвідомленні особистої творчої мети; 
- здатність у формування широкого музичного кругозору, 
художнього смаку, відчуття епохи та стилю; 
- здатність у набутті та вдосконалення навичок і досвіду 
виступів у різноманітних концертних залах та студії 



звукозапису; 
- здатність у вмінні  узагальнювати та використовувати знання 
та навички, набуті у класах спеціальності, ансамблю, на 
заняттях музично-теоретичного циклу при вирішенні 
конкретних виконавських задач і втілення їх на практиці у 
репетиційних та концертних умовах. 

Результати 
навчання 

Знання - основи теорії та методології виконання та інтерпретації  
інструментальних творів різних стилів, жанрів та напрямків; 
- методику роботи над твором (соло, в ансамблі та оркестрі); 
- психологію виконавської та педагогічної діяльності; 
загальну  історію музично-виконавського мистецтва на 
духових  та ударних інструментах і специфіку суміжних його 
різновидів; 
- історію та теорію виконавського мистецтва та специфіку 
методики; 
- історію музики; 
- історію музичної естетики і філософії. 

Вміння Вміти користуватися: 
- різноманітними технічними прийомами, які забезпечують 
якісне звуковидобування, звукотворення, звуковедення, 
звукоподання і т.п.; 
-  високим рівнем управління звучанням інструмента – 
тембровою окраскою; 
- навичками ансамблевої гри та умінням визначити головне та 
другорядне у музичній композиції і своє місце, виходячи з 
функцій; 
- контролювати звучання всіх голосів ансамблю одночасно зі 
своїм; 
- навичками темпо – метро - ритмічного контролю; 
- палітрою динамічних завдань; 
- артикуляційно-штриховою технікою звуковимовлення і 
фразування; 
- вміти  вільно читати нотний текст з аркуша, орієнтуватися при     
випадкових помилках під час виконання; 
- навичками самостійної роботи над музичним твором; 
- естетично-артистичною поведінкою на сцені; 
- вмінням швидкого, міцного і довготривалого 
запам’ятовування музичного твору; 
- методичними принципами опановування окремими 
технічними складнощами; 
- теоретичними і практичними навичками творчої імпровізації; 
- спорідненими інструментами; 
- навичками наукової діяльності. 

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

Дисципліна «Фах» вивчається на етапі підготовки фахівців 
третього рівня освіти (творча аспірантура), навчання якої 
ґрунтується на обов’язково комплексному підході, який 
полягає в знанні практично-теоретичної бази та розвитку 
професійно-творчої підготовки. 

Для проходження курсу «Фах» використовуються знання 
та навички, набуті у класах ансамблю, споріднених 
інструментів, на заняттях музично-теоретичного циклу, що 
забезпечує можливість якісного перспективного вивчення 



дисципліни заради досягнення високої професійної-творчої 
виконавської майстерності. 

Зміст дисципліни (перелік 
тем практичних занять 

Програма повинна містити твори, які розкривають суть 
творчого проекту.  
І-й семестр – підготовка концертної програми. Виступ 
розрахований на 30 хвилин гри у вигляді заліку. 
ІІ семестр - Виступ розрахований на 45-60 хвилин гри у 
вигляді сольного концерту. 
ІІІ семестр - підготовка концертної програми. Виступ 
розрахований на 30 хвилин гри у вигляді заліку. 
ІV семестр - підготовка концертної програми. Виступ 
розрахований на 45-60 хвилин гри у вигляді сольного 
концерту. 
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Перелік музичних творів, 
які можна  рекомендувати 
для вивчення під час 
навчання: 
 

Програма повинна містити твори, які розкривають суть 
творчого проекту. Для додаткового опрацювання можна 
використати твори із наведеного переліку: 
Флейтисту: 
1.Sikfrid Karl-Elert Sonata –Apassionata op.140. 
2.Sikfrid Karl-Elert Caprisen op. 107 (ed. Zimmermann Franefart). 
3.P.Bouler Explosante-fixe (Зупинений вибух) для флейти соло. 
4.Л.Ван.Бетховен Серенада для флейти та ф-но ор.41(ed. Peters 
Leipzig). 
5.Lusiano Berio Sequenze (fl. Solo) 
7.Henryk M.Gorecki 3 diagramme fur flute solo. 
8.Ernst von Dohananyi Passacalia fur flute solo. 
9.J.Demersseman Sixime pour flute de concert (ed. A.Leduk Paris) 
10.A.Jolivet Chant de Linos pour flute et piano. 
11.А.Жоліве Концерт для флейти та струнних (ред. для флейти 
та ф-но „Музика” москва 1973 ). 
12.В.Зубицький 6 медитацій для флейти та баяну. 
13.Ю.Іщенко Сонати №1 та №2 для флейти та ф-но . 
14.Ж.Ібер Гра для флейти та ф-но. 
15.Ж.Ібер концерт для флейти з оркестром ( ред. для флейти та 
ф-но „Музика” Москва 1968) 
16.Д.Кривицький 6 сонат для флейти соло (Москва 2001) 
17.Arthur Lourie The flute de Pan pour flute solo. 
18.Bopyslar Martinu First sonata for flute and piano edAssociated 
music publishers inc. New York). 
19.Frank Martin Ballade pour flute et piano(Universal ed.) 
20.В.Рунчак Homo Ladens для флейти соло. 
21.Є.Станкович Камерна симфонія для флейти та струнних 
№3. 
22.Є.Станкович Іділія для флейти та ф-но . 
23.П.Хіндеміт 8 п”єс для флейти соло. 
24.А.Штогеренко Дивертисмент для флейти і струнного 
оркестру ( ред. для флейти та ф-но „Музична Україна”) 
25.K.Stockhausen In feeundschalt  для флейти соло. 



 
Гобоїсту: 
1. В. Артем’ев. Рецитація Хю Oboe Solo. 
2. Б. Бріттен.6 метаморфоз для гобоя Solo. 
3. А. Dorati. 5 п’ес для гобоя Solo. 
4. Ж. Колодуб. Concеrtino для гобоя та ф-но. 
5. Б. Мартіну. Концерт для гобоя та ф-но. 
6. Ч. Нурімов. Сонатина для гобоя та ф-но. 
7. H. Tomasi. DANSE AGRESTE Oboe & piano. 
8. K.Hirao. Sonate pour Hautbois et piano. 
9. П. Хіндеміт. Соната для гобоя та ф-но. 
10. Б. А. Ціммерман. Концерт для гобоя та ф-но. 
11. Р.  Штраус. Концерт D-dur для гобоя та ф-но. 
12.H.Jung. Drei Initialen Oboe Solo. 
К. Ф. Ем. Бах Концерт B- dur 
Й. С. Бах Концерт  F- dur 
А. Вівальді Концерт F- dur RV. 455 
Ф. Куперен Королівський концерт D – dur №1 
Ф. Куперен Королівський концерт G – dur №2 
Г. Ф. Телеман 12 фантазій для гобоя Solo 
Кларнетисту: 
І. Оленчик – Каприси № 10-20 
Т. Олах – Соната- соло. 
Й. Брамс – Соната № 1, 2 
В. Моцарт – Концерт 
Е. Франце – Концерт 
К. М. Вебер – Великий концертний дует 
Е. Денісов – Соната- соло 
Л. Шпор – Концерти № 1, 2, 3 
Є. Бозза – « Каприс – імпровізація» 
Й. С. Бах – « Адажіо» 
Манн – Концерт 
 Габлер -  Концерт 
С. Василенко – Концерт 
М. Равель – « Хабанера» 
І. Оленчик – Концерт 
Ш. Давидов – Концерт № 4 

Фаготисту: 
1. Баланчивадзе М. Концерт 
2. Бозза Є. Концертіно 
3. Бонд К. Концерт № 6 
4. Брун В. Концерт № 2, № 3 
5. Вебер К. М. Угорська фантазія 
6. Гуммель I.H. Концерт B-dur 
7. Данци Ф. Концерт F-dur. 
8. Девьен Ф. Концерт C-dur. 
9. Пауер Г. Концерт. 
10. Пікуль В. Соната a-moll 
11. Сен-Санс К. Соната G-dur. 

П’єси 
1. Бозза Є. Речетатив сициліана і рондо 



2. Бозза Є. Фантазія 
3. Жан – Жан П. Прелюдія і скерцо 
4. Купревич В. Анданте і рондо 
5. Миколаускас В. Інтродукція 
6. Мільде Л. Концертний етюд 
7. Петрович Е. Пасакалія в стилі блюз 
8. П’ерне Г. Коцертне соло 
9. Рахманінов С. Вокаліз 
10. Рахманінов С. Елегія 
11. Сен – Санс К. Лебідь 
12. Форе Г. Пробудження 

Саксофон-альт Мі-бемоль: 
1.  Г. Томазі. Концерт  
2.  М. Гагнідзе. Соло. 
3.  Ж. Ібер. Камерне концертіно. 
4.  А. Дезенкло. Прелюдія. Каденція. Фінал. 
5.  А. Глазунов. Концерт мі-бемоль мажор. 
6.  П. Дюбуа. Концерт. 
7.  Е. Денисов. Соната. 
8.  Дж. Гершвін. Три прелюдії. 
9.  Д. Смірнов. Балада. 
10.  А.П’яццолла. Етюди-каприси. 
11.  Ю.Іщенко. Анданте і алегро. 
12.  Е.Бозза. Італійська фантазія. 
13.  П.Крестон. Соната. 
14.  Ж.Ібер. Історія. 
15.  Ж.Рюеф. Соната. 
16.  А.Дезенкло. Прелюдія,каденція і фінал. 
17.  Е.Бозза. Пулчінелла. 
18.  П.Крестон. Рапсодія. 
19.  М.Дюбуа. Концерт. 
20.  М.Дюбуа. Дивертисмент. 
21.  Ж.Ібер. Історія. 
22.  Ф.Деміллак. Концерт. 
23.  А.Юшімацу. Пухнаста пташина соната. 
24.  В.Золкін. Соната. 
25.  В.Рунчак. “Гомо люденс”. 
26.  Е.Бозза. Експромт і танець. 
27.  Ж.Єранімюс. Коловорот. 
Саксофон-тенор Сі-бемоль: 
1. Е.Вілла-Лобос. Фантазія. 
2. В.Гартлі. Поема. 
3. Й.Бах. Соната для органу №1. Переклад для саксофона 
М.Шапошнікової. 
4. В.Купцов. Джазова балада “Ельвіра”. 
5. Х.Лоба. “Гарячий”. 
6. Ю.Слетхольм. 4 профілі. 
7. Г.Лакур. Концертні п”єси. 
Твори українських, російських та зарубіжних композиторів: В. 
Рунчака,  



С. Пілютікова, Л. Колодуба, А. Флярковського, М. Гагнідзе, Г. 
Калінковича, М. Готліба, Е. Денисова, К. Дебюсі, Д. Мійо, Ф. 
Шмітта, Ж. Ібера, К. Лоба, Л. Беріо та багато інших 
композиторів. 
Трубачу: 
В. Блажевич – Концерт №7 
А. Лебедев концерт №2 
Р. Грегсон – Концерт 
Р. Віл’ямс – Концерт 
R. Smith – Teutonic Tales 
K. Kopper – Tuba-Tabu 
А. Приор – «Голубые колокола Шотландии» 
Д. Убер – Романс 
Д. Іонел – Руминський танець №2 
Д. Федов – Молдавське  каприччіо 
Кротов – Блажевич – Концертний Етюд 
 Класичні твори 
Й. Гайдн  Концерт № 1, 2 
Г.Ф. Телеман Концерт   
Д. Россіні Прелюдія і тема з варіаціями 
Я. Штіх-Пунто Концерт 
Р. Шуман Адажіо і Алегро 

Твори крупної форми 
Р. Штраус Концерт №2 
В. Цибін Концерт 
І. Пауер Концерт 
Р. Гліер Концерт для валторни 
Л. Колодуб  Концерт №1 

П’єси 
С. Рахманінов Елегія 
Е. Боцца  В лісі 
П. Дюка Віланелла 
В. Пилипчик Диптих (для натуральної валторни) 
С. Берг Заклик валторни 
Тромбоністу: 

Класичні твори 
Д ж. Тартіні Концерт As – dur 
Ф. Верачіні  Концерт c-moll 

Твори крупної форми 
Г. Томазі  Концерт 
А. Жоліве Концертино 
А. Десенклос Концерт 
Т. Делерю  Концертино 
А. Красотов  Симфонія-концерт 
П. Хіндеміт Соната 
О.Нестеров  Концерт 

П’єси 
П.І. Чайковський  Мелодія 
А. Рубінштейн Мелодія  
А. Онеггер Інтрада 
П. Сарасате  „Циганські наспіви” 
Костін  „Сербське capriccio” 



Буза  „Сільські малюнки” 
Тубісту: 
В. Блажевич – Концерт №7 
А. Лебедев концерт №2 
Р. Грегсон – Концерт 
Р. Віл’ямс – Концерт 
R. Smith – Teutonic Tales 
K. Kopper – Tuba-Tabu 
А. Приор – «Голубые колокола Шотландии» 
Д. Убер – Романс 
Д. Іонел – Руминський танець №2 
Д. Федов – Молдавське  каприччіо 
Кротов – Блажевич – Концертний Етюд 
Ударні інструменти 
М. Кітазуме – «Side by side» 
Я. Ксенакіс – «Rebonds a і b» 
Е. Картер – 8 п’ес для литавр соло 
К. Абе –  «Marimba d’amore» 
А. Герасімез – «Асвентурас» 
А. Ігнатовіч – «Токата» 
М. Пташинська – «Blue line» 
Б. Вахлунд – «Hard –boiled capitalism» 
Г. Бьортон – «Сhega de saudade» 
Е. Томаш – «Merlin» 
Й. Швантнер – «Velocities» 
Д. Псафас – «One study one summary» 

Технічне забезпечення Бібліотечні та комп’ютерні мережеві засоби, аудиторія з 
роялем, наявність індивідуального інструментарію, аудіо- та 
відео прилади. 

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

Метод 
оцінювання  

Кількі
сть Мінімальна оцінка в балах Максимальна оцінка в 

балах 
Заліки  

 
Іспит 

 

1,3 сем 
 

2, 4 сем  

60 
 

60 

100 
 

100 

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  дуже добре  
74-81 С добре 
64-73 D задовільно  
60-63 Е  достатньо 

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 Політика навчальної дисципліни визначається положенням 
ОНМА ім.А.В. Нежданової про «Про оцінювання знань 
студентів та семестровий контроль», «Положенням про 
організацію освітнього процесу», «Положенням про перездачу 
на вищий бал оцінки з предметів навчального плану», 
«Положенням про академічну доброчесність». 

Додаткова інформація Силабус навчальної дисципліни «Фах» затверджено на 
засіданні науково-методичної ради Одеської національної 
музичної академії імені А.В. Нежданової. Протокол № 1 від 
31.08.2021 р. 
Силабус навчальної дисципліни «Фах» затверджено на 
засіданні Вченої ради Одеської національної музичної академії 
імені А.В. Нежданової. Протокол № 1 від 31.08.2021 р. 

 
 



СИЛАБУС КУРСУ  
ФАХ  

(творча аспірантура) 
Основні характеристики 

Назва українською мовою Фах  

Назва англійською мовою 
 
Specialty class 

Код 025 
Спеціальність Музичне мистецтво 
Спеціалізація Кафедра оркестрових оркестрові струнні інструменти 
Освітня програма Освітньо-творча 
Рівень освіти Третій рівень 
Рік навчання 1, 2 
Форма навчання денна 
Кількість годин/ кредитів 
ECTS 

420/14 кредитів ECTS 

Розподіл годин за видами 
занять 

 

Лекції 

 
Практи

ч.  
заняття 

 

Лабор. 
заняття 

(комп'ют. 
практ.) 

Індив. 
заняття 

Самост
ійна 

робота 
Години - - - 120 300 

Контрольні заходи Екзамен Залік 
2,4 1,3 

Статус дисципліни / 
кредитного модуля цикл професійної підготовки 
Мова викладання українська 

Кадрове забезпечення 
Кафедра, що забезпечує 
викладання 

Кафедра оркестрових  струнних інструментів 

Викладачі (практичні 
заняття) 
 

Водоп’янова Т.В.., Притула Д.Б., Лаптєва А.М., Мерцалова 
З.П., Єргієва О.П. 
 

E-mail та інші контакти 
викладача tatianavodop233@gmail.com  +3800958432069 

Цілі та предметні результати навчання 
Цілі дисципліни Метою даного курсу є індивідуальне спрямування творчих 

пошуків, зусиль викладача та молодих музикантів: 
- на систематизацію фундаментальних знань, фаховий 
розвиток індивідуальної техніки, універсальної виконавської 
майстерності, тобто  вільне володіння необхідним комплексом 
технологій для формування музично-художньої свідомості 
музиканта – виконавця  в цілому; 
- на практичну самореалізацію теорії виконавської 
майстерності та набуття практичного досвіду використання 
цих вмінь у процесі концертного виконання; 
- на формування індивідуальної  цілісності психофізіологічних 
засобів виконавської майстерності; 
- на підготовку концертних виконавців-солістів, солістів 
оркестрів, а також ансамблістів та викладачів  для середніх та 
вищих навчальних музичних закладів. 



- на виховання творчої свідомості та особистої 
відповідальності за досягнення найголовнішої мети 
виконавської діяльності, яка полягає у справі збереження та 
розповсюдження здобутків національної та світової музичної 
культури. 
 В задачі курсу входять: 
- вміння правильно вибирати репертуар, оволодіння в 
достатньому обсязі концертним репертуаром, що включає в 
себе твори різноманітних епох, стилів та жанрів; 
- виховання особистої творчої уяви, фантазії і слухового 
самоконтролю; 
- всебічний універсальний розвиток виконавського апарату та 
виразових засобів виконавської майстерності музиканта; 
- формування та розвиток аналітичних навичок, які 
ґрунтуються на аналізі власних виступів та відомих виконавців 
на струнних інструментах різних напрямків, опрацювання 
аудіо та відео записів, тощо; 
- виховання артистичної сценічної культури рухів, жестів і т.п.; 
- цілеспрямоване вивчення спеціальної літератури, 
присвяченої проблемам виконавства. 
- виховання звукової естетичної культури виконавця в цілому; 

Компетентності - Концертне виконання  художніх творів вищого ступеню 
складності на високопрофесійному рівні. 
-Артистична і переконлива інтерпретація творів. 
-Опанування творів авторів різних стильових напрямів та епох 
світової скрипкової літератури. 
- Створення та реалізація власних художніх концепцій у 
виконавській діяльності. 
- Володіння новітніми концепціями в сфері виконавського 
мистецтва, методології, музичної педагогіки  та  свідоме 
поєднання інновації з усталеними вітчизняними та світовими  
традиціями. 
- Орієнтація в композиторських стилях, жанрах і формах в 
історичному аспекті. 
- Розуміння базових теоретичних та практичних 
закономірностей музичного мистецтва, усвідомлення його 
художньо-естетичної природи виконавства. 
- Розуміння взаємозв’язків та взаємозалежності між усіма 
елементами теоретичних та практичних знань музичного мистецтва. 

Здатності - Здатність до опанування художнього змісту твору та його 
стильових особливостей – авторських, конкретної національної 
школи історичної епохи. 
- Здатність до самостійної роботи над технічними та художніми 
завданнями у виконуваному творі. 
- Здатність у набутті та вдосконалення навичок і досвіду виступів у 
різноманітних концертних залах та студії звукозапису. 
- Здатність і вміння узагальнювати та використовувати знання та 
навички, набуті у класах спеціальності, ансамблю, оркестру, на 
заняттях музично-теоретичного циклу при вирішенні конкретних 
виконавських задач і втілення їх на практиці у репетиційних та 
концертних умовах. 

Результати Знання - аспірант набуває знань: 



навчання - Практичне втілення їх в артистично-виконавській і педагогічній 
діяльності. 
- Досягає вищого рівня професійної зрілості музиканта. 
- Розширює свої художньо-виконавські можливості. 
- Формує високий естетичний смак  
- Розширює свій світогляд професійного музиканта 

Вміння Аспірант набуває вмінь:  
-Виконання творів, що відповідають професійним вимогам 
програми освітньо-кваліфікаційного рівня. 
- Опанування художнього змісту твору та його стильових 
особливостей. 
-Виходячи із завдань конкретної концертної програми вибирати 
необхідні методи виконання для переконливості інтерпретації.   
 Розглядати музичний твір в динаміці історичного, художнього та 
соціально-культурного процесів. 
- навичками наукової діяльності. 

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

Дисципліна «Фах» вивчається на етапі підготовки фахівців 
третього рівня освіти (творча аспірантура), навчання якої 
ґрунтується на обов’язково комплексному підході, який 
полягає в знанні практично-теоретичної бази та розвитку 
професійно-творчої підготовки. 

Для проходження курсу «Фах» використовуються знання 
та навички, набуті у класах ансамблю, споріднених 
інструментів, на заняттях музично-теоретичного циклу, що 
забезпечує можливість якісного перспективного вивчення 
дисципліни заради досягнення високої професійної-творчої 
виконавської майстерності. 

Зміст дисципліни (перелік 
тем практичних занять 

Програма повинна містити твори, які розкривають суть 
творчого проекту.  
І-й семестр – підготовка концертної програми. Виступ 
розрахований на 30 хвилин гри у вигляді заліку. 
ІІ семестр - Виступ розрахований на 45-60 хвилин гри у 
вигляді сольного концерту. 
ІІІ семестр - підготовка концертної програми. Виступ 
розрахований на 30 хвилин гри у вигляді заліку. 
ІV семестр - підготовка концертної програми. Виступ 
розрахований на 45-60 хвилин гри у вигляді сольного 
концерту. 
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6. Rakochi, V. (2020). Genesis of the Concerto for Orchestra. 
Journal of History Culture and Art Research, 9, 1, 273–285. DOI: 
10.7596/taksad.v9i1.2435. 

Технічне забезпечення Бібліотечні та комп’ютерні мережеві засоби, аудиторія з 
роялем, наявність індивідуального інструментарію, аудіо- та 
відео прилади. 

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

Метод 
оцінювання  

Кількі
сть Мінімальна оцінка в балах Максимальна оцінка в 

балах 
Заліки  

 
1,3 сем 

 
60 
 

100 
 



Іспит 
 

2, 4 сем  60 100 

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  дуже добре  
74-81 С добре 
64-73 D задовільно  
60-63 Е  достатньо 

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 Політика навчальної дисципліни визначається положенням 
ОНМА ім.А.В. Нежданової про «Про оцінювання знань 
студентів та семестровий контроль», «Положенням про 
організацію освітнього процесу», «Положенням про перездачу 
на вищий бал оцінки з предметів навчального плану», 
«Положенням про академічну доброчесність». 

Додаткова інформація Силабус навчальної дисципліни «Фах» затверджено на 
засіданні науково-методичної ради Одеської національної 
музичної академії імені А.В. Нежданової. Протокол № 1 від 
31.08.2021 р. 
Силабус навчальної дисципліни «Фах» затверджено на 
засіданні Вченої ради Одеської національної музичної академії 
імені А.В. Нежданової. Протокол № 1 від 31.08.2021 р. 
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Силабус курсу 
Фах. Творча аспірантура 

 

Кадрове забезпечення 
Кафедра, що 
забезпечує 
викладання 

Кафедра камерного ансамблю  

Викладач 
(індивідуальні 
заняття) 

Повзун Людмила Іванівна,  
доктор мистецтвознавства, доцент, 
професор кафедри камерного ансамблю 

E-mailта інші 
контакти 
викладача 

ludmila.povzun@gmail.com 
+38(096)749-44-29 
+38(066)325-39-35 

Викладач 
(індивідуальні 
заняття) 

Щербакова Ольга Костянтинівна, 
кандидат мистецтвознавства, доцент,  
доцент кафедри камерного ансамблю 

Цілі та предметні результати навчання 
Компетентності - Концертне виконання камерно-ансамблевих творів 

вищого ступеню складності на високопрофесійному рівні.  
- Вміння професійної співпраці у різних органологічних 
складах.  
- Артистична та переконливо-достовірна інтерпретація  
ансамблевого твору, що свідчить про професійно зрілу творчу  позицію.  
- Опанування творів авторів різних стильових напрямів та 
епох світової камерно-ансамблевої літератури. 
- Усвідомлення  тематичного значення кожної  
інструментальної партії в інтерпретаційній цілісності твору. 
- Здатність до колегіальності в ансамблевій діяльності, до  
формування професійно-творчих взаємин із співучасниками 
виконавського процесу.  
- Навички перекладу певного камерно-ансамблевого твору для 

Назва українською 
мовою 

Фах  

Назва англійською 
мовою 

Specialty  
 

Код 025 
Спеціальність «Музичне мистецтво» 
Освітня програма освітньо-творча 
Рівень освіти третій 
Рік навчання 1, 2 
Форма навчання денна 
Кількість годин / 
кредитів ЕСТ8 

480/6 

Розподіл годин за 
видами занять 

Практичні заняття Самостійні заняття 
120 годин 360 годин 

 

Контрольні заходи 1 семестр      2 семестр   
Концерт  екзамен концерт екзамен 

 

Статус дисципліни / 
кредитного модуля 

Цикл професійної підготовки. Обов’язкова дисципліна 

Мова викладання Українська 
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іншого ансамблевого складу. 
Здатності - Здатність до самостійної роботи над технічними 

та художніми завданнями у виконуваному творі.  
- Здатність до визначення функціональної ролі власної 
інструментальної партії в ансамблевій фактурі  певного твору. 
- Здатність до опанування художнього змісту твору та його 
стильових особливостей - авторських, конкретної національної школи, 
історичної епохи. 
- Здатність до мобільного звукового динамічного балансу у 
процесі ансамблевого виконання.  
- Усвідомлення фактурно-рольового співвідношення 
ансамблевих партій у рівноправності та підпорядкованості смислового 
цілого. 
- Здатність до психологічно-комунікативної довіри у  
виконавській взаємодії з учасниками ансамблевого колективу.  

Результати 
навчання 

Знання Аспірант отримує знання: 
- про камерно-ансамблеву творчість як форму творчих взаємин 

музикантів, що є найбільш досконалим процесом професійного 
формування особистості виконавця; 

- сприяє досягненню професійної зрілості  музиканта;; 
- розширює його художньо-виконавські можливості; 
- формує високий естетичний смак та творчу позицію; 
- розширює світогляд музиканта-професіонала. 

 
Вміння Аспірант набуває вмінь: 

- виконання камерно-ансамблевих творів, що відповідають 
професійним вимогам програми освітньо-творчого рівня; 

- артистичного виконання та переконливості інтерпретації, що свідчать 
про наявність зрілої творчої позиції; 

- опанування художнього змісту твору та його стильових 
особливостей; 

- розуміння ролі та функції всіх партій ансамблю у загальній 
інтерпретації та драматургії твору,   

- динамічної рівноваги у співвідношенні звучання кожної з партії в 
ансамблевій фактурі твору. 

Вимоги до 
підготовки слухачів 
(міждисциплінарні 
зв’язки, що 
сприяють вивченню 
дисципліни) 

Камерний ансамбль – як процес поєднання різних органологічно-
виконавських якостей у спільній художній інтерпретації - потребує 
інтеграції з певними творчо-практичними сферами:  

– сольним виконавством у рішенні інструментально-технологічних та 
ансамблево-художніх задач на інструментах з різною специфікою 
звуковидобування;  
– соціальною та музичною психологією у питаннях фізично-
психологічної сумісності, спільності психологічних установок 
(довготривалої та короткотривалої дії) на досягнення колективної 
художньої мети;  
– музичною естетикою в процесах гармонійного поєднання 
різних інструментальних складових ансамблевого комплексу;  
– просторовою акустикою в проблематиці динамічного та 

артикуляційного узгодження у різних просторово-акустичних умовах 
ансамблевого виконання.    
 

Зміст дисципліни 
 

Програма повинна містити твори, які розкривають суть 
творчого проекту.  
І-й семестр – підготовка концертної програми. Виступ 
розрахований на 30 хвилин гри у вигляді заліку. 
ІІ семестр - Виступ розрахований на 45-60 хвилин гри у вигляді 
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сольного концерту. 
ІІІ семестр - підготовка концертної програми. Виступ 
розрахований на 30 хвилин гри у вигляді заліку. 
ІV семестр - підготовка концертної програми. Виступ 
розрахований на 45-60 хвилин гри у вигляді сольного концерту 

Програма повинна містити твори, які розкривають суть творчого проекту. Для 
додаткового опрацювання можна використати твори із наведеного переліку: 
 
Бабаджанян А. 
Барток Б.. 

Соната 
Сонати № 1,2 

Бетховен Л. 
Брамс Й.  

Сонати № 3,6,7,9,10 
Сонати №1 – 3 

Гріг Е. Соната: № 3 
Дебюссі К. Соната соль-мінор 
Пуленк Ф. 
Лятошинський Б.                           

Соната            
Соната 

Равель М.                 Соната        
Скорик М. 
Стравинський І. 
Танєєв С.                

Сонати № 1,2 
Концертний дует 
Соната    

  
Франк С.                  Соната                
Фрейдлін Я.             Соната «В трьох листах»    
Шимановський К.    Соната  

«Міфи»   
Шостакович Д.        Соната         
Штраус Р. 
Шуман Ф.                

Соната 
Сонати №1, 2               

 
Сонати для альта і   

фортепіано   
 

 

Брамс Й.            Соната №1, 2              
Василенко С.     Соната       
Вінклер А.       Соната        
Іщенко Ю.           Соната №1, 2   

Кодай З.                Соната для віолончелі (альта) і фортепіано          
Онеггер А. 
Рахманінов С.      

Соната 
Соната для віолончелі (альта) і фортепіано     

Рубінштейн А.     Соната фа-мінор соч. 49              
Шостакович Д.      Соната              

 
Сонати для віолончелі і 
фортепіано 

 

 

Барбер З.             Соната                 
Бетховен Л.         Сонати: № 3 – 5        
Брамс Й.                Сонати № 1,2          
Бріттен Б.             Соната                    
Гріг Е.                 Соната                   
Дебюссі К.           Соната                      
Кодай З. 
Мясковський Н.     

Соната 
Сонати №1, 2                  

Прокоф’єв С.        Соната 
Пуленк Ф. Соната 



 4 

Рахманінов С.      Соната           
Стравинський І.     Концертна сюїта          
Хачатурян К.          Соната                 
Хіндеміт П.           Сонати №1, 2           
Шнітке А. Соната 
Шопен Ф. Соната 
Шостакович Д.        Соната                           
Штогаренко  А.      Соната           
Штраус Р.               Соната                 
Шуман Р.             Соната №1,2   

Тріо для скрипки, 
віолончелі і фортепіано 

 

 

Аренський О.          Тріо соч. 32, 73       
Бабаджанян А.      Тріо                         
Бетховен Л.             Тріо №5, 7   
Брамс Й.                 Тріо сі-мажор соч. 8, до-мажор соч. 87  

      до-мінор соч. 101    
      ля-мінор соч. 114 для кларнета, віолончелі і фортепіано  
мі-бемоль мажор соч. 40  для скрипки, валторни і 
фортепіано 

Брух М.                   8 романтичних п'єс (варіант для скрипки, віолончелі і  
фортепіано) 

Галинін Р.               Тріо                                                       
Дворжак А.               Тріо ор. 5, ор. 21 «Думки», ор. 65, ор. 90                    
Золотарьов В.           Тріо для фортепіано, скрипки, альта (або віолончелі)  
Косенко В.              Класичне тріо соч. 16                                                    
Крейн М. Драматичне тріо 
Людкевич З.           Тріо №1, 2                                                                                      
Лятошинський Б.      Тріо № 1, 2                                                                       
Мендельсон Ф. Тріо ре-мінор ор. 49, до-мінор ор. 66 
Нагдян С.                 Тріо                                                                             
Равель М.                  Тріо                                                                                         
Рахманінов С.          Тріо ре-мінор («Пам'яті великого митця»)     
Свиридов Г.                Тріо 
Сен-Санс К. 
Сидоренко-Малюкова Т. 

Тріо № 1,2 
Тріо №1, 2                                                      

Сметана Б.                   Тріо  ля мінор                                                    
Франк С. Тріо 
Чайковський П.             Тріо «Пам'яті великого артиста»                                   
Шопен Ф.                      Тріо                                                                                     
Шостакович Д.             Тріо ор. 67 «Пам'яті І.Соллертинського»                       
Штогаренко О.            «Молодіжне тріо»                                                          
Шуберт Ф.                    Тріо ор.99, 100                                                                      
Шуман Р.                      Тріо ор. 63, 80, 110                                                         
Бетховен Л.            Квартети мі-бемоль-мажор, ре-мажор, до-мажор        
Брамс Й.                 Квартети ор. 25, 26, 60                    
Мессіан О. Квартет «На кінець часу» (з кларнетом) 
Моцарт В.              Квартети соль-мінор, мі-бемоль-мажор         
Танєєв С.               Квартет .                            
Шуман Р.              Квартет ор. 47 мі-бемоль-мажор            
Аляб’єв О.            Квінтет                                                                                                      
Аренський О.         Квінтет                                   
Барвинський В.      Квінтет                                       
Бацевич Р.            Квінтети №1, 2                            

 Богданов-Березовський. Квінтет                                                                     
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Бородін А.           Квінтет                                                    
Дворжак А.         Квінтети ор. 5, 81                                      
Лятошинський Б. Український квінтет                 
Маєрський  Т.    Квінтет                                 
Сен-Санс К.        Квінтет                    
Сильвестров В. Квінтет 
Танєєв О.           Квінтет                                         
Фібіх З.            Квінтет для скрипки, кларнета, валторни, віолончелі і 

фортепіано (перекладення для струнних)        
Шостакович Д. Квінтет                                      
Шуберт Ф.        Квінтет для скрипки, альта, віолончелі, контрабаса і ф-но 
Шуман Р.           Квінтет        
Барток Б. 
Бетховен Л.       

Тріо „Контрасти” для скрипки,кларнета та фортепіано. 
Тріо сі-бемоль мажор ор. 11 для фортепіано, кларнета 
(скрипки) і віолончелі   

Брамс Й.            Тріо для скрипки, валторни (альта) і фортепіано    
Тріо ор. 114 для кларнета (скрипки або альта), віолончелі і 
фортепіано 

Брух М.             8 п'єс для кларнета, альта і фортепіано       
 
Вебер К.М.        

Три п'єси для альта/саксофона, кларнета і фортепіано 
Тріо для флейти, віолончелі і фортепіано 

Мендельсон Ф. Тріо ор. 49 для флейти, віолончелі і фортепіано           
Мійо Д.           Сюїта для скрипки, кларнета і фортепіано              
Стравинський І. «Історія солдата» для скрипки, кларнета і фортепіано  
Мессіан. О.     Квартет «На кінець часу» для кларнета, скрипки,             

віолончели і фортепіано 
Гедіке О.            Квінтет для скрипки, кларнета, валторни, віолончелі і 

фортепіано 
Жоліве А. 
Подгайц Е.         

„Плач Лінос” для флейти,скрипки,альта,віолончелі і ф-но 
Квінтет для 2-х скрипок, фагота, контрабаса і фортепіано 

Фібіх З.           Квинтет для скрипки, кларнета, валторни, виолончели и     
фортепіано 

Шенберг А.        Камерна симфонія для скрипки, флейти, кларнета, 
віолончелі і фортепіано 

Балакирев М. 
 
Барвинський В.     

Октет для ф-но, скрипки, альта, віолончелі, контрабаса, 
флейти,гобоя і валторни 
Секстет для 2-х скрипок, альта, віолончелі, контрабаса і 
фортепіано 

Глінка М.       Секстет для 2-х скрипок, альта, віолончелі, контрабаса  і 
фортепіано 

Карабіц І. Концертний дивертисмент для 2-х скрипок, альта, 
фортепіано, віолончелі і контрабаса 

Прокоф’єв С.   Увертюра на єврейські теми для кларнета, 2-х скрипок, 
альта, віолончелі і фортепіано 

Сен-Санс К.     Септет для 2-х скрипок, альта  віолончелі, контрабаса, 
труби, і фортепіано 

Таранов   О.    «Патетичний секстет» для ф-но,2-х скрипок, альта, 
віолончелі і контрабаса 

Томленьова А.    «DeoVolentum» для ф-но, струнного квартету, 
контрабаса і труби 

Шамо Ю. Секстет для струнного квартета, флейти и фортепіано 
 

Методичне 
забезпечення 

1. Аджемов К. Двухчастные скрипичные сонаты В. А. 
Моцарта в классе камерного ансамбля // Камерный 
ансамбль.  Москва, 1979.  
2. Аджемов К. Избранные произведения К. Дебюсси в 
классе камерного и фортепианного ансамбля. Москва, 1979.  
3. Белецкий И. Фортепианный квинтет Д. Шостаковича // 



 6 

Черты стиля Шостаковича. Москва, 1962.  
4. Бондурянский А. Фортепепианные трио Й. Брамса. 
Москва, 1986.  
5. Бялый И. Из истории фортепианного трио. Генезис та 
становление жанра. Москва, 1989.  
6.Вахраньов Ю. Ф. Клавір і клавірна музика на Україні 
середини XVІІ — першої чверті ХІХ століть в історичних 
та літературних матеріалах // Збірка наукових праць 
ХІМ. Харків: Музична Харківщина, 1992.  С.159–174 
7. Вєркіна Т. Актуальне інтонування як виконавська 
проблема :автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мист. : спец. 17.00.03 «Музичне мистецтво». Одеса, 2008. 
16 с. 
8. Вульфиус П. Классические и романтические тенденции в 
творчестве Шуберта : на материале инструментальных 
ансамблей. М. : Музыка. 1974.  83 с. 
9. Гайдамович Т. Виолончельные сонаты Л. Бетховена. 
Москва, 1982.  
10. Гайдамович Т. Фортепианные трио Моцарта. 
Комментарии, советы. Москва, 1987.  
11. Готлиб А. Основы ансамблевой техники. М.: Классика 
XXI, 2005. 94 с. 
12.  Денисов Э. “Ода” для кларнета, фортепиано и ударных : 
Авторский анализ  // Музыка Эдисона Денисова : [сб. трудов 
МГК им. Чайковского].   М., 1995. С. 122–123. 
13.  Денисов Э.  Современная музыка и проблемы эволюции 
композиторской техники . М., 1986. 258 с. 
14. Зима Л. Жанр фортепіанного квінтету як історико-
стильовий феномен: типологічний аспект:автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мист. : спец. 17.00.03 
«Музичне мистецтво». Одеса, 2014.16с. 
15. Зінькевич О. Камерна музика : На допомогу лектору.  
К.: Знание, 1967.17 с.  
16. Кашкадамова Н. Мистецтво виконання на клавішно-
струнних інструментах (клавікорд, клавесин, фортепіано) 
XIV–XVIII ст. Тернопіль: Астрон, 1998. 299 с.  
17. Камерный ансамбль: Педагогика и исполнительство: 
научные труды Московской государственной 
консерватории имени П. И. Чайковского. Сборник 15 / 
[сост. Р. Р. Давидян ; ред. Т. А. Ершова; рец. К.А. 
Фортунаров], вып. 2.  М.: НТЦ : Консерватория, 1996.  
18. Камерно-інструментальний ансамбль: Історія, теорія, 
практика. Виконавське мистецтво :  
наукові збірки Львівської національної музичної академії 
імені М. В. Лисенка.Львів: Сполом, 2015.  Випуск 34.  564 
с.   
19.Камерно-інструментальний ансамбль: Історія, теорія, 
практика: Виконавське мистецтво : наукові збірки ЛНМА 
імені М. В. Лисенка.  Львів: Сполом, 2011.  Випуск 25.  
412с.  
20.Камерно-інструментальний ансамбль: Історія, теорія, 
практика : Виконавське мистецтво : наукові збірки ЛНМА 
імені М. В. Лисенка . Львів: Сполом, 2013.  Випуск 31.  
340 с.  
21.Людкевич С. Про красу звуку: Дослідження, статті, 
рецензії, виступи // Історія української музики / [упор., ред., 
перекл., вст. ст. З. Штундера] ;Інститут українознавства ім. 
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І. Кирп’якевича. Львів: Видавництво М. Коць, 1999.  Т. 1.  
Вип. 5.  495 с.  
22. Миронов Л. Трио Бетховена для фортепиано, скрипки и 
виолончели. Некоторые вопросы исполнения / Л. Миронов. 
– Москва, 1974.  
23. Оленев М. Из истории западноевропейского 
фортепианного квинтета конца 18-19 века // Камерный 
ансамбль. Вып. 2.. Москва, 1996.  
24.Повзун Л.І. Історія камерних інструментально-
ансамблевих жанрів /посібник для студентів вищих 
навчальних мистецьких закладів.  Одеса: Астропринт,  
2013.  214 с.  
25.Повзун Л. Камерність як комунікативний феномен 
інструментально-ансамблевої творчості // European Applied 
Sciences, #12. 2016. С. 8–12. 
26.Повзун Л.Феномен камерності в системі 
інструментально-ансамблевих жанрів : монографія. Одеса: 
Астропринт, 2016. 280 с. 
27. Польская И.И. Камерный ансамбль: история, теория, 
эстетика.  Харьков, 2003.  
28.Польская И.И. Жанровая специфика камерного ансамбля 
эпохи Барокко (семантический и функционально-ролевой 
аспекты)  // Вісник Міжнародного Слов’янського ун-ту : 
наук.-теор. журнал. – 2004.   
29.Польська І.І. Камерний ансамбль доби віденського 
класицизму (до питання про жанрову кристалізацію) // 
Теоретичні та практичні питання культурології : [зб. наук. 
ст.]. Мелітополь : Сана, 2004. Вип. XVII. С. 3–11. 
30.Поляков, В. Камерные ансамбли П. Хиндемита с 
участием фортепиано (исполнительские рекомендации) // О 
мастерстве ансамблиста. – Ленинград, 1987. 
31.Раабен JI. Камерная инструментальная музыка первой 
половины XX века . Л. : Советский композитор, 1986. 197 с.  
32.Сайфулин Р. А. «Сонаты Бетховена для скрипки и 
фортепиано (ор. 12 № 1, 2, 3, ор. 23 и 24): Семантика 
нотного текста (взгляд педагога-исполнителя)» Казань, 
2008.  
33.Сухов, С. Редакция сонат Бетховена для скрипки и 
фортепиано Л. Вейнера и ее использование в классе 
камерного ансамбля // О мастерстве ансамблиста.  
Ленинград, 1987.   
34.Хохлова А. Л. «Клавирные трио Йозефа Гайдна в 
контексте игрового пространства - времени» Москва,2009. 
35. Царегородцева Л. М. Эволюция жанра большого 
камерно-инструментального ансамбля с участием 
фортепиано: диссертация ... кандидата искусствоведения: 
17.00.02. Тамбов, 2005. 224 с.  
36.Черная М. Р. «Традиционное и индивидуальное в 
клавирной музыке и камерных ансамблях с клавиром В. А. 
Моцарта» 2009.  

 
Метод оцінювання 

Семестр  І Залік 
50 балів 

Концерт 
100 балів 

Екзамен 
100 балів 

Семестр  ІІ Залік 
50 балів 

Концерт 
100 балів 

Екзамен 
100 балів 

Семестр  III Залік Концерт Екзамен 



 8 

 50 балів 100 балів 100 балів 
Семестр  IV Залік 

50 балів 
Концерт 
100 балів 

Екзамен 
100 балів 

Шкала оцінювання 

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 Політика навчальної дисципліни визначається положенням 

ОНМА ім. А. В. Нежданової про «Про оцінювання знань 
студентів та семестровий контроль», «Положенням про 
організацію освітнього процесу», «Положенням про перездачу на 
вищий бал оцінки з предметів навчального плану», «Положенням 
про академічну доброчесність». 

Додаткова 
інформація 

Силабус навчальної дисципліни «Фах» затверджено на засіданні 
науково-методичної ради Одеської національної музичної 
академії імені А.В. Нежданової. Протокол № 1 від 31.08.2021 р. 
Силабус навчальної дисципліни «Фах» затверджено на засіданні 
Вченої ради Одеської національної музичної академії імені 
А.В. Нежданової. Протокол № 1 від 31.08.2021 р. 

 



СИЛАБУС КУРСУ  
ФАХ 

Творча аспірантура 
Основні характеристики 

Назва українською 
мовою ФАХ 
Назва англійською 
мовою 

 
Specialty 

Код 025 
Спеціальність Музичне мистецтво 
Освітня програма Освітньо-творча програма 
Рівень освіти Третій 
Рік навчання 1,2 
Форма навчання денна 
Кількість годин/ 
кредитів ECTS 

420/14 

Розподіл годин за 
видами занять 

 

Лекції 

Практич. 
занят. 

 

Лабор. 
заняття 

(комп'ют. 
практ.) 

Індив. 
заняття 

Самостійна 
робота 

Години -  - 120 300 
Контрольні заходи Екзамен Залік 

+ + 
Статус дисципліни 
/ кредитного 
модуля Цикл професійної підготовки 
Мова викладання українська 

Кадрове забезпечення 
Кафедра, що 
забезпечує 
викладання 

Кафедра теорії музики та композиції 

Викладач 
(практичні 
заняття) Цепколенко Кармела Семенівна 
E-mail та інші 
контакти 
викладача karmella@ukr.net  +38(067)708-90-37  
Викладач 
(практичні 
заняття) Шустов Сергій Львович 
E-mail та інші 
контакти 
викладача shustoff.serge@googlemail.com +38(097)222-10-22   
Викладач 
(практичні Майденберг-Тодорова Кіра Ісааківна 



заняття) 
E-mail та інші 
контакти 
викладача kiraskorp@gmail.com +38(066)202-15-18  
  

Цілі та предметні результати навчання 
Цілі дисципліни Мета курсу по композиції – усебічне поглиблене освоєння 

різноманітних жанрів та форм сучасного музичного мистецтва,  
з враховуванням схильностей, обдарованості, професійного 
рівня, креативного мислення та творчого потенціалу 
композитора-професіонала. 

Компетентності - Поглиблене володіння практичними творчими 
мистецькими компетентностями, зокрема оволодіння високим 
рівнем творчої майстерності 
- Поглиблене володіння науково-педагогічними 
компетентностями через проекцію інноваційних методів та 
технік у творчій мистецькій діяльності на викладацьку 
діяльність. 
- Здатність до креативного мислення, вміння надати 
власним образно-смисловим представленням художньо-
естетичної звукової форми.  
- Здатність розуміти теоретичні та практичні 
закономірності музичного мистецтва, усвідомлювати його 
художньо-естетичну природу.  
- Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та 
взаємозалежності між усіма елементами теоретичних та 
практичних знань музичного мистецтва. 
- Здатність оперативно застосовувати знання, вміння та 
навички у педагогічній роботі в вищій школі в процесі 
формування естетичних поглядів та художніх смаків. 
- Здатність створювати та реалізовувати власні 
композиторські твори у виконавській діяльності.  
- Здатність оперувати професійною термінологією в сфері 
фахової діяльності науковця / викладача вищої школи. 
- Володіння навичками професійної роботи у створенні 
різноманітних музичних жанрів та форм, що необхідно для 
самостійної роботи композитора у різних галузях мистецтва. 
- Комунікаційна компетентність, що є необхідною 
складовою для творчої реалізації композиторського потенціалу, 
вміння створювати творче середовище, проекти та колаборації. 

Резуль-
тати 
навчан-
ня 

Знання - знання основних засобів варіаційного розвитку 
тематичного матеріалу, включаючи різноманітні поліфонічні 
прийоми, простір застосування яких повинен поступово 
розширюватися;  
- знання прийомів внутрішнього тематичного контрасту 



творів різноманітного типу; 
- знання прийомів тематичного і жанрового контрасту між 
частинами твору сюїтного типу при збереженні певної єдності 
цілого; 
- знання різних композиторських технік та принципів 
будови музичного матеріалу; 
- знання принципів оркестрового мислення; 
- знання принципів роботи з поетичним текстом та 
літературними джерелами.  

Вміння - з використовувати  чотири основних підходи до творчого 
процесу: мисленнєвого, почуттєвого, інтуїтивного та 
сенсорного. 
- формувати тематичний матеріал,  
- робити зіставлення тем у твору на основі різних видів 
контрасту,  
- формувати зв’язковий музичний матеріалу.  
- відбирати тексту для майбутнього твору та попередній 
аналіз-планування; 
- працювати над  вокально-мелодичною лінією, деталізація 
інтонаційно-ритмічної   графіки; 
- створювати гармонічне, фактурне рішення, 
- вміння вільно створювати оркестрову тканину, оперувати 
образно-тембровими засобами. 

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

Курс по композиції розрахований та спрямований на 
розширення творчих задатків професійного композитора, на 
розкриття його креативного потенціалу, на поглиблене 
вивчення композиторської техніки, на вдосконалення методів 
роботи із музичними творами різного ступеню складності. 
Тобто цей курс є логічним продовженням попереднього 
освітньо-професійного рівня підготовки композитора. 

Зміст дисципліни 
(перелік тем 
практичних 
занятть) 

Програма створеної музики повинна містити твори, які 
розкривають суть творчого проекту. 
І-й семестр – виступ розрахований на 30 хвилин у вигляді заліку. 
ІІ семестр - виступ розрахований на 45-60 хвилин у вигляді концерту. 
ІІІ семестр - виступ розрахований на 30 хвилин у вигляді заліку. 
ІV семестр - виступ розрахований на 45-60 хвилин у вигляді концерту. 
 

Дидактичні методи 
Практичні заняття Індивідуально-практичні заняття складаються з: викладання 

основних принципів і методів сучасної композиторської 
техніки, аналітичної роботи над музичним матеріалом творів 
аспірантів, перевірки та обговорення самостійної роботи. 
Самостійна робота передбачає виправлення помилок і пошук 
нового музичного матеріалу. У залежності від індивідуальних 
творчих схильностей аспіранта, а також ступеня його 



підготовленості можлива індивідуалізація практичних завдань, 
наприклад, може бути змінений установлений програмний 
розподіл по темам або приділена більша увага деяким 
завданням за рахунок інших.  

Література основна 
 

1. Дудка Ф. Основы нотной графики. К.: Музична 
Україна,1977, 204 с. 
2.  Малий Д. Специфіка композиторського мислення в 
музиці останньої третини ХХ – початку ХХІ століть. Дис. 
Канд..мист. 17.00.03. Харків. 218 с. 
3. Лунина А. Композитор в зеркале современности.  Киев : 
Дух і літера, 2015 в 2 т. І т. 496 с. 
4. Лунина А. Композитор в зеркале современности.  Киев : 
Дух і літера, 2015 в 2 т. ІІ т. 468 с. 
5. Цепколенко К.С. Формування особистості студента-
композитора (основні принципи методики навчання в класі по 
композиції) Одеса. Друк. 2008. Л 118с.:з нот.8  
6. Шип С. Музична форма від звуку до стилю: Навч. посіб. - 
К, 1998 
7. Шаповалова Л. В. Рефлексивный художник. Проблемы 
рефлексии в музыкальном творчестве. Харьков : Скорпион, 
2007. 292 с. 
8. Maidenberg-Todorova K. Improvisational orchestra as an 
actual phenomenon of modern professional music 
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і 
мистецтв. Київ : Міленіум, 2019. Вип. 3. С. 286-291 
9. Maidenberg-Todorova I. Interpretative qualities of the modern 
music composition. Musicological discourse and problems of 
contemporary semiology: collective monograph. Chapter 8. Liha-
press.  2020.  p.122-137 

Література 
додаткова 
 

1. Борисенко М. Жанр транскрипції в системі 
індивідуального композиторського стилю: Автореф. дис... 
канд. мистецтвознав.: 17.00.03  Х., 2005.  17 с. 
2. Гомельська Ю. Композиторська освіта у Великій Британії 
як феномен європейської музичної культури: Автореф. дис... 
канд. мистецтвознав.: 17.00.03. О., 2006.  16 с. 
3. Горюхіна Н. Композиція музичного твору. Науковий 
вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського : Київ, 2000.  Вип. 7 : 
Музикознавство: з ХХ у ХХІ століття. С. 16–30. 
4. Григоренко Е. Джон Кейдж. Творчество. Київ : Музична 
Україна, 2012.  226с. 
5. Драч І.  Аспекти вияву композиторської індивідуальності 
у сучасній 185 культурі (на матеріалі творчості В. С. 
Губаренка) : автореф. дис. … д-ра мистецтвознавства. 17.00.03. 
Київ, 2005. 33 с 
6. Жарков О.М.  Техніка композиції в сучасному науковому 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C.%D0%AE.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%AE.%D0%9E.$


дискурсі. Scientific herald of Tchaikovsky National Music 
Academy of Ukraine. 2021. Issue 132. С.9-23. 
7. Калимулина Т. Универсалии культуры в творчестве 
Кшиштофа Пендерецкого Дисс. … канд. искусств. : 17.00.03 
Одеса, 2003.  202 c. 
8. Ковалінас М. Сонорне формотворення: логос творчості : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мист. : спец. 
17.00.02 «Музичне мистецтво» Київ, 1994.  17 с. 
9. Красотов А. Сочинение песни: методика и направление 
работы.  Одесса, 1982.  
10. Красотов А. Вариационный цикл – приемы и принципы 
построения. Методические рекомендации по курсу 
«Сочинение». Одесса, 1981.  
11. Майденберг-Тодорова К.І. «Алеаторно-сонористична 
композиція як інтерпретативний феномен у контексті сучасної 
музичної поетики»: дис…канд.мист.: 17.00.03 Одеса, 2014.  
12. Москаленко В. Музичний твір як текст. Київське 
музикознавство : Київ : Київське державне вище музичне 
училище ім. Р. М. Глієра, 2001. Вип. 7 : Текст музичного твору 
: практика і теорія. С. 3–10. 
13. Мужчиль В.. Нетрадиційні прийоми гри в акустичній 
структурі інструментального звукодобування (струнно-
смичкова група). Харк. нац. ун-т мистецтв імені І. П. 
Котляревського. Харків: Print House, 2015. 140 с 
14. Муха А. Процесс композиторского творчества: проблемы 
и пути исследования. К, : Муз. Україна, 1979.270 с. 
15. Новакович М. Канон українського музичного модернізму 
в творчості Бориса Лятошинського: автореф. дис... канд. 
Мистецтвознав. Л., 2008.  20 с 
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Технічне 
забезпечення 

Аудиторі з роялем,  ноутбук та динаміки. 

Метод оцінювання Кількість Мінімальна оцінка в балах 
Максимальна 

оцінка в 
балах 

Модульна 
контрольна робота 16 30 100 

Іспит 4 35 100 
Підсумковий 
рейтинг (залік) 4 35 100 

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 Політика навчальної дисципліни визначається «Положенням 

ОНМА ім.. А.В. Нежданової про творчу аспірантуру», 
«Положенням про організацію освітнього процесу»,  
«Положенням про академічну доброчесність». 

Додаткова 
інформація 

Силабус навчальної дисципліни «Фах» затверджено на 
засіданні науково-методичної ради Одеської національної 
музичної академії імені А.В. Нежданової. Протокол № 1 від 
31.08.2021 р. 
Силабус навчальної дисципліни «Фах» затверджено на 
засіданні Вченої ради Одеської національної музичної академії 
імені А.В. Нежданової. Протокол № 1 від 31.08.2021 р. 

 



Силабус курсу 
Фах (творча аспірантура) 

 
Основні характеристики 

Назва українською 
мовою Фах 
Назва англійською 
мовою 

 
Specialty  

Код 025 
Спеціальність Музичне мистецтво 
Спеціалізація Кафедра народних інструментів 

 Освітня програма Освітньо-творча 
Рівень освіти Третій рівень 
Рік навчання 2 (1-4 сем.) 
Форма навчання денна 
Кількість годин  
кредитів ECTS 

 420/14 кредитів ECTS 

Розподіл годин за 
видами занять 

 

Лекції 
Практич. занят. 

(семінари) 

Лабор. заняття 
(комп'ют. 

практ.) 

Індив. 
заняття 

СРС 
Години - - - 120 300 

 

Контрольні заходи 
Екзамен Залік 

МКР 
(вказати 

кількість) 
РГР, РР, ГР 

(вказати кількість) 

ДКР 
(вказати 
кількість) 

Реферат 
(вказати кількість) 

2, 4 сем. 1, 3 сем. - - - - 

Статус дисципліни/   
кредитного модуля цикл професійної підготовки 
Мова викладання українська 

Кадрове забезпечення 

Кафедра, що забезпечує 
викладання 

 
 
Кафедра народних інструментів 

Викладач (практичні 
заняття) 

Мурза В. А. (клас баяна/акордеона), Єргієв І. Д. (клас баяна/акордеона), 
Олійник О. Л. (клас домри), Морозевич Н. В. (клас бандури), Мурза О. А. 
(клас балалайки), Хорошавіна О. А. (клас гітари). 

E-mail та інші контакти 
викладача 

murzavladimir.od@gmail.com  yergiyev.akk@gmail.com  
oleksandr.l.oliinyk@gmail.com  morozevych_n@ukr.net  
murzaalexander28@gmail.com  ElKhguitar@ukr.net 

Цілі та предметні результати навчання 
Цілі дисципліни Метою дисципліни є набуття аспірантом знань з теорії майстерності гри, 

артистизму, придбання умінь та навичок для здійснення професійної діяльності 
за спеціальністю відповідно до останніх досягнень сучасного виконавського 
мистецтва, видів художньої комунікації, завдань культурного, духовного 
морально-етичного виховання суспільства. Головна ціль – підготовка 
концертного виконавця та педагога-майстра, який добре володіє навичками 
інтерпретації творів різноманітних стилів і жанрів, читанням нот з листа, вміє 
максимально реалізувати свій творчий потенціал: транспонувати, імпровізувати, 
редагувати репертуар, аранжувати, перекладати, робити транскрипції і обробки 
музичного матеріалу (народної пісні, творів, написаних в оригіналі для інших 
інструментів), який зможе в майбутньому повноцінно  викладати цю 
дисципліну.  

 
  

mailto:murzavladimir.od@gmail.com
mailto:yergiyev.akk@gmail.com
mailto:oleksandr.l.oliinyk@gmail.com
mailto:morozevych_n@ukr.net
mailto:murzaalexander28@gmail.com


2 
 
  

Компетентності –  фундаментальні знання  в своїй професії, широко обізнаного в проблематиці 
інших галузей знань: сучасної політики, історії, культури, науки, літератури, 
мистецтва; 
–  обізнаність в теорії артистичного універсуму (музично-виконавська  
діяльність); 
– орієнтація в різноманітних музичних стилях і жанрах, використання 
надбань і розвитку кращих традицій виконавських шкіл (зокрема одеської).  
– спроможність до реалізації своїх прав і обов’язків як  громадянина- 
гуманітарія; 
– усвідомлення духовних, етичних і моральних цінностей  
громадянського (демократичного) суспільства та необхідності його  
сталого розвитку у напрямку верховенства права, демократичних  
свобод людини-громадянина в Україні, вихованого, в тому числі, і на  
високих зразках академічної музики. 

 
Здатності – здатність до об’єктивного самоаналізу щодо рівня своєї гри та гри інших 

виконавців; 
– здатність до самостійного планування своєї творчої (концертної)  
діяльності; 
– здатність до .самостійного вибору програми; 
– здатність генерувати нові творчі ідеї (креативність), формулювати своє  
творче кредо; 
–  здатність проводити велику культурно-просвітницьку виконавську  
діяльність, зберігати та примножувати моральні, культурні,  
наукові цінності, досягнення суспільства на основі отриманих знань з  
історії та теорії виконавського мистецтва, усвідомлення ролі  
виконавця-митця у розвитку країни. 

 
Резуль-
тати 
навчання 

Знання 
– основи теорії та методології інтерпретації музичних творів у 

виконавстві та інструментальні засоби втілення інтерпретаторських 
задумів; 

– теорію музики, гармонію, поліфонію, аналіз музичних форм, 
основи композиторської творчості; 

– методику роботи над твором (соло, в ансамблі, в оркестрі); 
– психологію виконавської діяльності; 
– загальну історію музичного виконавського мистецтва і специфіку суміжних 

його різновидів; 
– історію музики; 
– народну творчість; 
– історію музичної естетики та філософії; 
– основи образотворчого, літературного і театрального мистецтв. 

 
Вміння – застосовувати весь арсенал засобів художньої виразності гри на  

народних інструментах, різноманітні форми музично-ігрових рухів та  
технічних засобів (базова інтонаційно-художня техніка); 
– артистична психотехніка; 
– самостійна творча робота над музичним твором (програмою); 
– створення  художньої концепції твору; 
– демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості 
до нових знань, бути критичним і самокритичним. 
– самостійність в постановці творчої цілі та виборі засобів її досягнення. 
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Вимоги до 
підготовки 
слухачів 
(міждисциплін
арні зв'язки, 
що передують 
вивченню 
дисципліни) 

У структурно-логічній предметній системі дисципліна «Фах» вивчається на етапі 
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «творчий аспірант» і є дисципліною, 
яка використовує інтердисциплінарні підходи та базові знання з дисциплін циклу 
професійної практично-теоретичної підготовки, що забезпечує можливість якісного 
перспективного викладання дисципліни з урахуванням його майбутньої професійної 
орієнтації як музикознавця-артиста заради досягнення високої професійної універсальної 
майстерності. 

Зміст 
дисципліни 
(репертуарні 
вимоги: стилі, 
жанри, 
музичні 
напрямки) 

Програма повинна містити твори, які розкривають суть творчого проекту. 
І-й семестр– підготовка концертної програми. Виступ розрахований на 30 хвилин 
гри у вигляді заліку. 
ІІ семестр - сольний концерт. 
Виступ розрахований на 45-60 хвилин гри у вигляді сольного концерту. 
ІІІ семестр - підготовка концертної програми, яка повинна  
Виступ розрахований на 30 хвилин гри у вигляді заліку. 
ІV семестр - підготовка концертної програми.  Виступ розрахований на 45-60 
хвилин гри у вигляді сольного концерту. 

 

  Література 
основна 

Баян 
1. Акимов Ю. Некоторые проблемы теории исполнительства на баяне. – М., 1980. 
2. Власов В. Методика работы баяниста над полифоническими произведениями. – М., 

1991. 
3. Горенко Л. Робота баяніста над музичним твором. – К., 1982. 
4. Давидов М. Теоретичні основи формування виконавської майстерності баяніста 

(підручник).  К.: Муз. Україна, 1995. 
5. Давидов М. Теоретичні основи формування виконавської майстерності баяні  

(акордеоніста) / М. Давидов. – Київ : Музична Україна, 2004.  
6. Давидов М.А. Історія виконавства на народних інструментах (Українська академічна 

школа). – К., НМАУ імені П.І. Чайковського, 2005 
7. Евдокимов В. Одесская академическая школа народно-инструментального искусства. 

– Одесса, 1999. 
8. Єргієв І.Д. Артистичний універсум музиканта-інструменталіста кінця ХХ -
початкуХХІ століття: дис…..докт.мист.: 17.00.03/ НМАУ імені П.І.Чайковського. Київ, 
2016.360с.  
9. Єргієв І. Український «модерн-баян» як феномен світового мистецтва : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступ. канд. мист. : спец. 17.00.03 «Музичне мистецтво / І.Д.  Єргієв. – 
Одеса, 2006. 
10. Липс Ф. Искусство игры на баяне. – М., 1995 
11. Семенов В. Формирование технического мастерства исполнителя на готово-

выборном баяне // Баян и баянисты. Вып. 4. – М., 1978. С. 54-78. 
12. Семешко А.А. Баянно-акордеонне мистецтво України на зламі XX – XXI століть. – 

Тернопіль, Навчальна книга – Богдан., 2009. 
13. Черноіваненко А. Фактура у визначенні виражальних властивостей баянної музики : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мист. : спец. 17.00.03 «Музичне мистецтво» / 
А. Д. Черноіваненко. – Одеса, 2001.  

14. Шахов Г. Игра по слуху, чтение с листа и транспонирование в классе баяна. – М., 
1987. 

Бандура 
1. Баштан С., Омельченко А. Школа гри на бандурі. – Київ: Музична Україна, 1984. – 
111 с. 
2. Брояко Н. Теоретичні основи виконавської техніки бандурист. Івано-Франківськ  
1997. 148 с. Брояко Н. Специфіка артикуляційних засобів бандуриста // Науковий вісник 
Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. Музичне виконавство. 
Кн. шоста. – Вип. 14. – Київ, НМАУ, 2000. – С. 219 – 225. 
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3. Давидов М. А. Історія виконавства на народних інструментах (Українська 
академічна школа): підручник. Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2005. 420 с. 52. 
Давидов М.А. Проблеми розвитку академічного народно-інструментального мистецтва 
в Україні. Київ: Вид-во ім. Олени Теліги, 1998. 112 с. 
4. Дутчак В. Розвиток професійних засад бандурного мистецтва 1970 – 1990-х років: 
(творчість і виконавство): Автореф. дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Національна 
музична академія України ім. П.І. Чайковського. – К., 1996. – 24 с.  
5. Колесса Ф. М. Мелодії українських народних дум. К.: Наукова думка, 1969. 598 с 
6. Лісняк І.М. Академічне бандурне мистецтво кінця ХХ – початку ХХI ст. як 
відображення провідних тенденцій розвитку сучасної української музичної культури: 
дис. канд. мист. : 17.00.03 / ІМФЕ імені Рильського. К., 2017. 176 с. 
7. Мандзюк Л. С. Ансамблево-виконавська творчість бандуриста: мистецтвознавчий 
та психолого-педагогічний аспекти: дис. канд. мист.: 17.00.03. Х., 2006. 194 с. 
8. Морозевич Н. В. Бандурне мистецтво як культурне надбання: автореф. дис. канд. 
мист.. 17.00.03. Одеса, 2003. 16 с. 
9. Морозевич Н. В. Виражальний потенціал бандури у мистецтві ХХІ століття. 
Науковий вісник НМАУ ім. П. Чайковського. К.: НМАУ, 2000. Вип. 14: Музичне 
виконавство. Кн. Шоста. С. 50-58. 142. 
10. Морозевич Н.В. Вокальність бандурного мистецтва. Науковий вісник НМАУ ім. П. 
Чайковського. Музичне виконавство. Кн. 10. К : НМАУ, 2004. Вип. 40. С. 66-73. 143. 
11. Морозевич Н.В. Народно-професіональний синтез у сучасному бандурному 
мистецтві (на прикладі Першої сонати М. Дремлюги). Науковий вісник НМАУ ім. П. І. 
Чайковського. Музичне виконавство. Кн. Восьма Київ : НМАУ, 2001. . Вип. 18. С. 70-83. 
144.  
12. Морозевич Н.В. Сучасне бандурне мистецтво : ідейно-художні та музично-
виражальні засади. Наукові записки. Серія : Мистецтвознавство. Тернопіль, Київ : ТНПУ 
ім. В. Гнатюка, НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2006. № 1 (16). С. 75-80 
13. Українські народні думи / упоряд. С. Грица, А. Іваницький та ін.; НАНУ, ІМФЕ ім. 
М. Т. Рильського. Київ, 2007. 824 с. 
14. Хоткевич Музичні інструменти українського народу. 2-га ред.. Харків: Видавець 
Савчук О. О., 2012. 288 с. 187 205. Хоткевич Г. Підручник гри на бандурі. Львів: Наукове 
товариство ім. Шевченка, 1909. 20 с. 206. Хоткевич Г. Підручник гри на бандурі. Харків: 
ДВУ. 1930. С .І. 240 с. 
15. Яницький Т.Й. Теоретичні засади художнього перекладення музичних творів для 
бандури: дис. канд. мист.: 17.00.03 / НМАУ імені П.І. Чайковського. Київ, 2020. 179 с. 

Балалайка 
1. Костогриз С. Віктор Заболотний – интерпретатор першого українського концерту 
для балалайки з симфонічним оркестром / С.Костогриз // Проблеми взаємодії мистецтва, 
педагогіки та теорії і практики оствіти : зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. 
Котляревського [ред. та упор. Л. В. Шаповалова]. – Харків, 2014. – Вип. 40: Когнітивне 
музикознавство. – С. 192–204. 
2. Костогриз С. Жанрово-стильова система балалайкового мистецтва України на 
сучасному етапі. / С.Костогриз // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття: 
матеріали всеукр. наук.-теорет. конф., 22 – 23 квітн. 2015 р., м. Харків. – Харків : Вид-во 
ХДАК, 2015. – С. 90-91. 
3. Костогриз С. Формування системи професійного виконавства на балалайці у 
Харкові / С.Костогриз // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики 
оствіти : зб. наук. пр. / Харк. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського [ред. та упор. 
Л.В.Шаповалова]. – Харків, 2009. – Вип 25. – С. 81-90. 
4. Евдокимов В. Одесская академическая школа народно-инструментального 
искусства. – Одесса, 1999. 
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5. Мурза А. Гастроли В.В. Андреева 1912–1913 годов и их роль в формировании 
балалаечного искусства Украины / А.Мурза //Музичне мистецтво та культура: зб. наук. 
пр Науковий вісник Одеса,2015 вип.21. – С.354-364. 
6. А. Пересада Энциклопедия балалаечника, Краснодар 2008 г. 

Гітара 
1. Агафошин П. С. Школа игры на шестиструнной гитаре / П. Агафошин. –  М., 1990. 
– 154 с. 
2. Вітошинський Л. Про мистецтво гри на гітарі / Л. Вітошинський ; [пер. з німецької  
Л. Мельник]. – Львів : БаК, 2006. – 284 с. 
3. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре / М. Каркасси. – М.: Сов. 
композитор, 1988. – 149 с. 
4. Козлин В. И. Теоретические основы структурно-функциональной организации 
опорно-двигательного аппарата гитариста / В. Козлин. – К., 1996. – 167 с. 
5. Манилов В., Молотков В. Техника джазового аккомпанемента на шестиструнной 
гитаре / В. Манилов, В. Молотков. – К.,1998. – 203 с. 
6. Михайленко Н. П. Методика преподавания игры на шестиструнной гитаре / Н. 
Михайленко. – К. : Книга, 2003. – 248 с.  
7. Михайленко Н. П. Справочник гитариста  / Н. Михайленко. – К. : Fan’s Compani, 
1998. – 247 с.  
8. Молотков В. Аранжировка для гитары / В. Молотков. – К., 1997. – 176 с. 
9. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре / Э. Пухоль. – М. : Сов. 
композитор, 1983. – 147 с . 
10. Роч П. Школа игры на шестиструнной гитаре / П. Роч. – Гос. Муз. Изд., 1962. – 101 
с. 
11. Сеговия А. Моя гитарная тетрадь / А. Сеговия. – М. : Музыка – 47 с. 
12. Хорошавіна О. Актуальні питання сучасного академічного гітарного виконавства /  
Виконавське музикознавство : Науковий вісних Національної музичної академії України 
ім. П.І. Чайковського : [зб. наук. праць  / за заг. ред. М.А. Давидова]. К.2009. Вип. 82. 
С. 61–68.  
13. Bogdanovich D. Counterpoint for Guitar / D. Bogdanovich. – Berben Edition, 2005. – 132 
p. 
14. Cardoso J. Sciena et Methode de la Technique Guitaristique / J. Cardoso. – Editions 
Austreales, 1983, 130 p. 
15. Duncan C. A Modern Approach to Classical Guitar / C. Duncan. – Hal Leonard Corp, 
1997. – 208 p. 
16. Iznaola R. Kitharologus the Path to Virtuosity / R. Iznaola. – Mel Bay publications, 1997. 
– 128 p. 
17. Iznaola R. On Practicing / R. Iznaola. – Mel Bay publications, 2001. –  24  p. 
18. Kappel H. The Bible of Classical Guitar Technique / H. Kappel. – AMA Musikverlag, 
2016. – 245 p. 
19. Okazaki M. Fundamentals of Guitar / M. Okazaki. – Mel Bay publications, 2015. – 167 p. 
20. Schneider J. The Contemporary Guitar / J. Schneider. – University of California Press, 
1985. – 235 p. 
21. Tennant S. Basic Classical Guitar Method / S. Tennant. – Alfred Music, 2003. – 47 p. 
22. Tennant S. Pumping Nylon: The Classical Guitarist’s Technique Handbook / S. Tennant.  
– Alfred Music, 2016. – 144 p. 

Домра 
1. Білоусова С. В. Академічні жанри в домровій творчості В. Івка і Є. Мілки //Проблеми 
взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Когнітивне музикознавство 
: зб. наук. ст. / Харківський нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. Харків, 2017. 
Вип. 46. 
2. Білоусова С. В. Виконавське інтонування на домрі // Українська культура. Минуле, 
сучасне, шляхи розвитку : наук. зб. / Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; упоряд. і 
наук. ред. В. Г. Виткалов. Рівне, 2018. Вип. 28.  
3. Білоусова С. В. Методологічні засади та педагогічні принципи В. Івка  // 
Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство / Нац. акад, керівних 
кадрів культури і мистецтв. Київ : Міленіум, 2018. Вип. 1 (10).  
4. Білоусова С. В. Музика С. Прокоф’єва в репертуарі домриста // Музичне мистецтво / 
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Донецька держ. муз. акад. ім. С. С. Прокоф’єва. Донецьк : Юго- Восток, 2011. Вип. 11.  
5. Білоусова С. В. Фольклорна лінія у творах для домри В. Івка, Є. Мілки, О. Некрасова 
// Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський зб. пр. молодих учених 
Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка / ред.-упоряд. В. Ільницький, А. 
Душний, І. Зимомря. Дрогобич : Посвіт, 2015. Вип. 14.  
6. Бондаренко В. Риторика. – Харків : Вид-во ХНАДУ, 2008. 
7. Вольская Т. Мир щипковых инструментов, домра и мандолина : о месте народных 
инструментов в современном мире / Т. Вольская // Народник. – 2006. – № 11.  
8. Вольская Т. Школа мастерства домриста / Т.Л. Вольская. – Е., 1985.   
9. Давидов М. Теоретичні основи формування виконавської майстерності  баяніста : на  
пособник [для  вищ. муз. навч. закладів] / М. Давидов. – Київ : Муз. Україна, 1997.  
10. Давидов М. Інтерпретаційні аспекти виконавської майстерності // Науковий вісник. 
Музичне виконавство. - Вип.2. - К,: НМАУ, 1999. 
11. Друскін Я. Про риторичні прийоми в музиці Й.С. Баха / Я. Друскін. – Київ : Муз. Укр  
1972. 
12. Йоркіна Є. Специфічні особливості виконання та інтерпретації музичних творів 
інструменталістами різних типів //Науковий вісник. Музичне виконавство. - Вип.2. - К.: 
НМАУ. 1999.  
13. Колотілова Н. Риторика : навч. посібник / Н. Колотілова. – К. : Центр учбової 
літератури, 2007.  
14. Корній Л. Історія української музики. Частина перша : від найдавніших часів до 
середини XVIII ст. / Л. Корній. – Київ-Харків-Нью-Йорк : Видавництво М.П.Коць, 1996. 
15. Круглов В. Школа игры на домре / В. Круглов. – М. : Издательство РАМ имени 
Гнесиных, 2003. – 196 с. 
16. Литвинец Т. Украинская домра [Электронный ресурс] / Т.Литвинец ; Израиль 21 – 
музыкальный журнал. – [Цит. 2016, 3 липня]. –  Режим доступа :  http://www.21israel-
music.com/Domra.htm  
17. Лукин С.  Методика работы над новым репертуаром для домры [Ноты] / C. Лукин, М. 
Имханицкий.  – М. : Музыка, 2003. – Вып.1.  
18. Лысенко М. Школа гри на чотирьохструнній домрі / М. Лысенко, Б. Михєєв. – К. : 
Муз. Україна, 1989.   
19. Лысенко М. Методика викладання гри на домрі / М. Лысенко. – К. : Муз. Україна, 
1990.  
20. Ляшенко І. Національне та інтернаціональне в музиці / І. Ляшенко. – К. : Наукова 
думка, 1991. – 267 с.  
21. Матвійчук Л. Методичні основи виконавської  майстерності домриста / Л. Матвійчук 
// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні напрямки 
відродження та розвитку народно-інструментального мистецтва в Україні». – К. : Укр. 
центр культ. досліджень, 1995. 
22. Михеев Б. Акустические закономерности звукообразования на домре и их 
использование в работе над звукоизвлечением / Б. Михеев. – К. : Научно-методический 
кабинет, отдел учебных заведений, 1974.  
23. Морозевич Н. Бандурне мистецтво як культурне надбання сучасності : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступ. канд. мист. : спец. 17.00.03 «Музичне мистецтво» / Н.В. 
Морозевич. – Одеса, 2003. 
24. Москаленко В. Г. Творчій аспект музичного стилю // Київське музикознавство. 
Збірка статей. Вин. 1, Київ 1998. 
25. Олійник О. Теоретичні аспекти виконавської майстерності домриста : специфіка 
виконання інструментальних прийомів в сучасних творах /О. Олійник // Збірник. матер. 
міжнародної наук.-практич.  конференції : «Академічне народно-інструментальне 
мистецтво в Україні XX-XXI ст.)».  – Київ, 2003.  
26. Олійник О. Риторика і художній вираз домрового інструменталізму / О. Олійник // 
Музичне мистецтво і культура : [зб. наук. статей / гол. ред. О.В. Сокол]. – Одеса : 
Друкарський дім, 2007. – Вып. 8, кн. 1. 
27. Олійник О. Музика для домри: знаки Сходу і Заходу як чинники композиції й 
виконання / О. Олійник // Восток-Запад : культура и цивилизация : Материалы 
международного музыковедческого семинара и научно-практической конференции 2003 
г. – Одесса : Астропринт, 2004. 
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28. Олійник О. Філософсько-міфологічні засновки риторики творчості домриста / О. 
Олійник // Музичне мистецтво і культура : [зб. наук. статей / гол. ред. О.В. Сокол]. – 
Одеса : Друкарський дім, 2004. – Вип. 5. 
29. Орлова Д. Психофізіологічні закономірності формування ігрових навиків домриста / 
Д. Орлова. – Одеса : Астропринт, 1998.  
30. Петрик В. Категорія інструменталізму в музичній творчості (на прикладі домрового 
мистецтва) : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мист. : спец. 17.00.03 «Музичн  
мистецтво» / В.В. Петрик. – Одеса, 2009. 
31. Платонов В. Домра : прошлое и настоящее / В. Платонов // Инструментализм в 
становлении и эволюции : сб. статей ; [сост. и ответ. ред. Д. Абдулнасырова]. – СПб  
2004.  
32. Cкрябина Е. Домровое исполнительское искусство : истоки, становление, тенденции 
и развитие : автореф. дисс. на соискание уч. степ. канд. искусств. : спец. 17.00.02 
«Музыкальное  искусство» / Е.Г. Скрябина. –Магнитогорск : МГК имени М.И. Глинки, 
2009.  
33. Фоченко И. Об организации двигательного аппарата домриста / И. Фоченко // 
Вопросы музыкальной педагогики : [сб. статей под ред.  Буренко В.С.]– Л. : 
Музыка,1985. – Вып.6. 
34. Adler G. Stil in der Musik.  Buch I : Prinzipien und Arten des musikalischen Stils / G. Adler. 
– Leipzig : Breitkopf and Härtel, 1911.  

 
Література 
додаткова 

1. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс // Асафьев Б.В. Избр. Труды. Т. 5. – М., 
1957. 

2. Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. – Л., 1974. 
3. Браудо И. Артикуляция. – Л., 1973. 
4. Власов В. Способы исполнения штрихов на баяне. – Одесса, 1978. 
5. Давидов М. Теоретичні основи перекладення інструментальних творів для баяну.  

К.: Муз. Україна, 1977 
6. Давидов М.А. Українське струнно-щипкове академічне мистецтво: 

функціонування, проблеми збереження та розвитку. Академічне мистецтво 
оркестрів народних інструментів і капел бандуристів спеціальних музичних вузів 
України: тези всеукр.наук.-теоретич.конф. (2 груд.2005р.). Київ, 2005. С.72-78 

7. Єргієв І. Монографія  «Український модерн-баян – феномен світового мистецтва». 
Одеса: Друкарський Дім, 2008. 168 с. 

8. Муха А. Принципи програмності в музиці. – К., 1966. 
9. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. – М., 1987. 
10.  Теплов Б. Психология музыкальных способностей. – М., 1961. 
11. Чайка О. Національна характерність як семантична властивість виконавської 

інтерпретації : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мист. : спец. 17.00.03 
«Музичне мистецтво» / О.В. Чайка. – Одеса, 2007.   

12. Чехуніна А. Бахіанство як установка композиторської та виконавської творчості 
ХІХ-ХХ сторіч : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мист. : спец. 17.00.03 
«Музичне мистецтво» / А. O. Чехуніна. – Одеса, 2010.   

Технічне 
забезпеченн
я 

Бібліотечні та комп’ютерні мережеві засоби 
Відтворювальна музично-технічна апаратура 
 Аудіо- та відео прилади 

Метод 
оцінювання 

Кількість Мінімальна оцінка в 
балах 

Максимальна оцінка в балах 

Залік 2 (1, 3 сем.) 60 100 
Іспит 2 (2, 4 сем.) 60 100 

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

 Сума балів за Оцінка Оцінка за національною шкалою 
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всі види 
навчальної 
діяльності 
 
 
 
 

ECTS 
для екзамену, курсового проекту (роботи), 

практики для заліку 
90-100 А відмінно зараховано 

       82-89 В 
добре зараховано        74-81 С 

       64-73 D 
задовільно 

 зараховано 
       60-63 E 

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 

Політика навчальної дисципліни визначається положенням ОНМА ім. А.В. Нежданової 
«Про оцінювання знань студентів та семестровий контроль», «Про організацію освітнього 
процесу», «Кодексу академічної доброчесності ОНМА ім. А. В. Нежданової» 
 Додаткова 

інформація Силабус навчальної дисципліни «Фах» затверджено на засіданні науково-методичної ради 
Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової. Протокол № 1 від 
31.08.2021 р. 

Силабус навчальної дисципліни «Фах» затверджено на засіданні Вченої ради Одеської 
національної музичної академії імені А.В. Нежданової. Протокол № 1 від 31.08.2021 р. 
 
 

  



Силабус курсу 
Фах. Спів Творча апірантура 

 

Основні характеристики 
Назва українською 
мовою 

Фах  
 

Назва англійською 
мовою 

Speciality 
 

Код 025 
Спеціальність Музичне мистецтво 
Освітня програма Освітньо-творча 
Рівень освіти Третій рівень 
Рік навчання 1-2 
Форма навчання денна 
Кількість годин/ 
кредитів ECTS 

420 / 14 кредитів 

Розподіл годин за 
видами занять 

 

Лекції 

 
Практич.  
заняття 

Лабор. 
заняття 

(комп'ют. 
практ.) 

 
 

Індив. 
заняття 

Самостійна 
робота 

Години - – - 120 300 
Контрольні заходи Екзамен Залік 

2, 4 семестри 1, 3 семестри 
Статус дисципліни 
/кредитного модуля Обов’язкова 
Мова викладання українська 

Кадрове забезпечення 
Кафедра, що 
забезпечує 
викладання 

Кафедра сольного співу 

Викладачі 
(практичні 
заняття) 

Стаховська О.В., Навротський В.В., Захарчук Т. Г., Мітюшкін 
В.А., Оганезова-Григоренко О.В., Берлізова І.В., Буркацька Т.В., 
Джамагорцян А.В. 
 

E-mail та інші 
контакти 
викладача 

zakharija@ukr.net 
+38067.7970967 
 
Цілі та предметні результати навчання 

Цілі дисципліни: Метою курсу є підготовка докторів мистецтв у галузі “02 
Культура і мистецтво” для забезпечення підготовки 
висококваліфікованих, конкурентноспроможних фахівців в галузі 
музичного мистецтва, здатних здійснювати високопрофесійну 
творчу, мистецьку, виконавсько-артистичну та педагогічну 
діяльність. 

Метою навчання є набуття аспірантом, пошукувачем ступеню 
«Доктор мистецтва» виконавського профілю за фахом  
відповідних знань з теорії майстерності вокального виконавства, 
вдосконалення умінь та навичок, набутих під час навчання на 
виконавськім факультеті й в магістратурі музичної академії. 
Також, формування типу інтелектуального вокаліста-

mailto:zakharija@ukr.net


інтерпретатора, орієнтованого на втілення у виконавську 
практику надбань у галузі методики та історії виконавства, 
музикознавчих розробок й праць з питань теорії виконавства, 
практичне використання досвіду Одеської вокальної школи. 
Самостійна робота аспіранта має сприяти становленню у нього 
власної виконавської позиції, творчої індивідуальності, 
спроможності до оригінального мислення та підходу у науковій й 
виконавській творчості. 

 
Компетентності - досягнення рівня професійно освіченного фахівця, спроможного 

до передачі своїх знань та навичок починаючим вокалістам; 
- засвоєння багатого досвіду попередніх поколінь викладачів та 
виконавців Одеської школи співу; 
- усвідомлення підвалин та володіння навичками співу у оперній 
та камерній практиці, принципами вокальної майстерності у 
ансамблевому співі тощо; 
- орієнтація у різноманітних вокально-виконавських стилях, 
манерах співу, тембрових класифікаціях співацького голосу; 
обізнаність у практиці традиційних у минулому та сучасних 
театральних постанов; 
- знання класичних праць з музикознавства, філософії, 
менеджменту; знайомство та вміння практичного використання 
нотографічних та звукових комп’ютерних редакторів; 
 

Здатності - здатність до самоорганізації власного творчого процесу, 
науково-виконавської діяльності, самореалізації;  
- здатність до формування наукового та виконавського іміджу, 
самоменеджементу й репрезентації; осмислення власної участі та 
ролі у розвитку вітчизняної науки та мистецтва. 
 

Резуль-
тати 
навчан-
ня 

Знання: - базова спеціальна література з питань методики та історії 
вокального виконавства, психології музично-виконавської 
діяльності; 
- знання вокальної музичної літератури, спрямовано на 
дидактичні засади у формуванні репертуару, розрахованого на 
всі типи голосів; 
- орієнтована на фах музикознавча література, а  також 
література з основ герменевтики та теорії інтерпретації; 
- знання сучасних наукових розробок у галузі акустичних 
досліджень співацького голосу та актуальних досліджень з 
фоніатрії. 
 

Вміння: - вміння побудови аргументованої дискусії з питань інтерпретації 
вокальної музики; 
- спроможність до самостійної роботи над музичним твором з 
чітким визначенням його ідеї, структурної логіки та логіки-
послідовності закладених у ньому емоційних та афективних 
станів; створення художньої концепції твору; 
- здатність до стилевої орієнтації та її виконавсько-технічної 
реалізації в роботі над музичним твором; вміння щодо 
інтонаційно-тембрової побудові музичної канви твору. 
 



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

У структурно-логічній предметній системі післядипломної 
музичної освіти дисципліна «Фах» вивчається на етапі підготовки 
фахівців освітньо-творчого рівня “Доктор мистецтва” і є 
дисципліною, яка використовує інтердисциплінарні підходи та 
базові знання з дисциплін циклу професійної підготовки, що 
забезпечує можливість якісного перспективного викладання 
дисципліни аспіранту з урахуванням його майбутньої 
професійної орієнтації як музикознавця-артиста та викладача 
заради досягнення високої професійної універсальної 
майстерності 

 
Зміст дисципліни:  Програма повинна містити твори, які розкривають суть 

творчого проекту. 
І-й семестр– підготовка концертної програми. Виступ 
розрахований на 30 хвилин гри у вигляді заліку. 
ІІ семестр - сольний концерт. 
Виступ розрахований на 45-60 хвилин гри у вигляді сольного 
концерту. 
ІІІ семестр - підготовка концертної програми, яка повинна  
Виступ розрахований на 30 хвилин гри у вигляді заліку. 
ІV семестр - підготовка концертної програми.  Виступ 
розрахований на 45-60 хвилин гри у вигляді сольного концерту. 
 

Література (теорія. 
історія 
виконавства, 
музикознавство) 
 

1. Антонюк В. Вокальна лірика В. Косенка та формування 
української школи камерного співу. Науковий вісник 
Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського. 
2016. Вип. 115. С. 146–162. 
2. Антонюк В. Г. Постановка голосу: Посібник для музичних 
вузів. Київ: Українська ідея, 2000. 
3. Антонюк В. Г. Українська вокальна школа: етнокультурний 
аспект.  Київ: Українська ідея, 2001. 
4. Антонюк В.Г. Дидактичні аспекти вокальної педагогіки. 
Музичне виконавство: Науковий вісник НМАУ ім. 
П.І.Чайковського.- Київ, 2004. Вип.40. Кн. 10. 
5. Баланко О. Українська камерно-вокальна музика кінця ХХ 
– початку ХХІ ст. як виконавський феномен. Дис. …канд. мист.; 
спец.: 17.00.03 – музичне мистецтво. Київ, 2016. 246 с.  
6. Благовидова. О. Н. Статьи и материалы к 100-летию со дня 
рождения. Одесса : Печатный дом, 2005. 
7. Буркацька Т. В. Ліричне як виразна якість в операх Г. 
Доніцетті. Музичне мистецтво і культура. 2018. Вип. 2 (27). С. 
224-236. 
8. Ван Мiнцзе. Лірична семантика жіночих образів в оперній 
творчості (Г. Доніцетті, Ш. Гуно, М. Римський-Корсаков, Дж. 
Пуччіні): дис. … канд.. мист.: 17.00.03 / Одес. нац. муз. академія 
ім. А.В.Нежданової. Одеса, 2020. 179 с. 
9. Горелік Л. Вокальний цикл у жанрово-видовій специфіці 
камерного співу: автореф. дис. …канд.. мист. Одеса, 2006. 16 с. 
10. Жаркова В. Метафізичні проекції «життя звуку» в музиці 
Каї Саарвахо. Музичне мистецтво і культура. Вип. 31. Кн. 1. 
Одеса, 2020. С. 5–17 



11. Ізваріна О. Оперне мистецтво як феномен української 
художньої культури 60-х років XIX – першої третини ХХ 
століття: історичні аспекти: дис. …докт. мистецтвознавства; 
спец. 26.00.01 – теорія та історія культури. Київ, 2012. 502 с. 
12. Каданцева Н. Жанр арії в корегуванні методологічних 
вимірів викладання вокалу у вищій школі. Музичне мистецтво і 
культура: наук. вісн. Одеса: Астропринт, 2016. Вип. 22. С. 458–
468. 
13. Каданцева Н. Жанрові тяжіння постановок опери-балету 
«Вій» В. Губаренка за повістю М. Гоголя. Украінська музика: 
наук. часопис. Львів, 2018. Вип.1 (27). С. 98–103. 
14. Калугіна Т. Деякі особливості зародження камерно-
вокального виконавства в історичному аспекті. Проблеми 
взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти: 
Зб. наук пр. Харків: Каравела, 1999. Вип.. 3. С. 26–31. 
15. Кулієва А. Вокальні національні традиції та проблема 
перехідних тонів: дис. … канд. мист.:17.00.03. Київ, 2001. 175 с. 
16. Лобода Л. М. Актуальні принципи формування вокальної 
техніки оперних співаків: методичний аспект. Музичне 
мистецтво і культура. 2021.  Вип. 2(31). С. 238-248. 
17. Мітюшкін В. А. Тембр-амплуа як біологічна 
характеристика голосового апарату та творчого інструменту 
оперного співака. Музичне мистецтво і культура. 2020. Вип. 
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18. Оганезова-Григоренко О. В.  Тембр-амплуа як основа 
музичного образу у вокальному мистецтві. Modern Ukrainian 
musicology: from musical artifacts to humanistic universals : 
Collective monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2021. 522 
p. Р. 440-459. 
19. Оганезова-Григоренко О. В. Автопоэзис артиста мюзикла 
как творческий феномен и предмет музыковедческого дискурса: 
монография. Одесса: Астропринт, 2019. 376 с. 
20. Оганезова-Григоренко О. В. Генезис і розвиток вокальної 
методології: трансформації та синтез : навчально-методичний 
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1. Буркацька Т. В. Деякі питання техніки утворення 
вокальної ансамблевої звучності. Музичне мистецтво і культура. 
2016. Вип. 22. С. 395-402. 
2. Вєркіна Т. Б. Актуальне інтонування як виконавська 
проблема : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. 
мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Музичне мистецтво". Одес. 
держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. О., 2008. 16 с. 
3. Горелік Л. М. Вокальний цикл Й. Брамса «Чотири серйозні 
пісні»: духовні та жанрово-стильові аспекти. Музичне мистецтво 
і культура. 2020. Вип. 2(30). С. 6-20. 
4. Гребенюк Н. Вокально-виконавська творчість: Психолого-
педагогічний та мистецтвознавчий аспекти: Монографія. К.: 
НМАУ, 1999. 269 с. 
5. Козаренко О. Феномен української національної музичної 
мови. Львів, 2000. 285 с. 

https://app.webofknowledge.com/author/record/26390713
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000701349900034
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000701349900034


6. Ніколаєва Л. До проблеми жанрового визначення творів 
для голосу з фортепіано. Музична україністика: сучасний вимір. 
2008. Вип. 2. С. 83–92. 
7. Ревенко В. О. «Сільська честь» П. Масканьї в 
європейському музично-культурному контексті: до проблеми 
виконавської інтерпретації. Музичне мистецтво і культура. 2021. 
Вип. 2 (31). С. 262-272. 
8. Саннікова А. О.  Психологічні особливості актуальних 
переживань сценічних бар’єрів. Одеса: ВМВ, 2017. С. 89-97. 
9. Саннікова А.О. Емоційна палітра сценічних переживань. 
Одеса : ВМВ, 2018. С. 254-260 
10. Sannikova Anastasiia Mental representation of parent of 
creative professions about the Peculiarities of Children’s  upbringing. 
(Public health – social, educational and psychological dimensions: 
Abstracts and materials of presentations ot III International research & 
training conference (17 – 19 August 2017). Lublin, Poland, August, 
2017, pp. 22-24.) 

Метод оцінювання Кількість Мінімальна оцінка в 
балах 

Максимальна 
оцінка в балах 

Заліки 2 60 100 
Іспит 1 60 100 

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 дуже добре  зараховано  
74-81 С добре зараховано 
64-73 D задовільно  зараховано  
60-63 Е  достатньо зараховано  

35-59 FX 

незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

Політика курсу 
Правила взаємодії Політика навчальної дисципліни визначається положенням 

ОНМА ім. А.В. Нежданової про «Про оцінювання знань студентів 
та семестровий контроль», «Положенням про організацію 
освітнього процесу», «Положенням про перездачу на вищий бал 
оцінки з предметів навчального плану», «Положенням про 
академічну доброчесність». 

Додаткова 
інформація 

Силабус навчальної дисципліни «Фах» затверджено на засіданні 
науково-методичної ради Одеської національної музичної 
академії імені А.В. Нежданової. Протокол № 1 від 31.08.2021 р. 
Силабус навчальної дисципліни «Фах» затверджено на засіданні 
Вченої ради Одеської національної музичної академії імені 
А.В. Нежданової. Протокол № 1 від 31.08.2021 р. 

 



СИЛАБУС КУРСУ  
ФАХ (творча аспірантура) 

Основні характеристики 
Назва українською мовою Фах  

Назва англійською мовою 
 
Special class 

Код 025 
Спеціальність Музичне мистецтво 
Спеціалізація Кафедра спеціального фортепіано 
Освітня програма Освітньо-творча 
Рівень освіти Третій рівень 
Рік навчання 1, 2 
Форма навчання денна 
Кількість годин/ кредитів 
ECTS 

420/14 кредитів ECTS 

Розподіл годин за видами 
занять 

 

Лекції 

 
Практич.  
заняття 

 

Лабор. 
заняття 

(комп'ют. 
практ.) 

Індив. 
заняття Самос

тійна 
робота 

Годин
и - - - 120 300 

Контрольні заходи Екзамен Залік 
2,4. 1,3 

Статус дисципліни / 
кредитного модуля цикл професійної підготовки 
Мова викладання українська 

Кадрове забезпечення 
Кафедра, що забезпечує 
викладання 

Кафедра спеціального фортепіано 

Викладачі (практичні заняття) Шевченко Т. І., Михайлова Н. П., Муляр П. М 

E-mail та інші контакти 
викладача 

onma.piano@gmail.com Шевченко Т. І., 
mulyar.pavel1@gmail.com Муляр П. М. 
mtala39@yahoo.com Михайлова Н. П., 

Цілі та предметні результати навчання 
Цілі дисципліни - формування у студентів знань, практичних умінь та 

навичок у галузі сольного фортепіанного виконавства, 
розвиток виконавської культури студентів у різних формах 
аудиторної та позааудиторної роботи; 
- розвиток здатності самостійно освоювати фортепіанну 
літературу різних жанрів та стилів, працювати над 
втіленням задуму музичного твору у своєму виконанні; 
- Розвиток піаністичної техніки, виконавського апарату 
студентів, свободи м'язового апарату; 
- оволодіння різними прийомами звуковидобування, 
фразуванням, тушею, педалізацією тощо; 
- вивчення теоретичних засад сольного фортепіанного 
виконавства, музичної іноземної термінології; 
- Розгляд сольного інструментального виконавства як виду 
художньої діяльності; 
- аналіз інтелектуального співтворчості композитора - 
виконавця у процесі роботи над творами; 

mailto:onma.piano@gmail.com
mailto:mulyar.pavel1@gmail.com
mailto:mtala39@yahoo.com


- активізація сольної концертно-виконавчої діяльності 
студентів у процесі участі в концертах, конкурсах. 
 

Компетентності - здатність до самостійного осягнення явищ 
інструментального мистецтва та виконавства в ході 
рефлексивного аналізу, слухацької оцінки, полілогічної 
взаємодії суб'єктів музично-освітнього процесу. 
- готовність до високохудожнього виконання музичних 
творів та використання різних інструментально-виконавчих 
навичок гри на основному музичному інструменті 
музично-освітньої та культурно-просвітницької діяльності 
- здатність до використання полікультурного та 
етнохудожнього інструментального репертуару в музично-
освітній та культурно-просвітницькій роботі 
- володіння додатковим музичним інструментом та 
синтезатором, здатний застосовувати навички 
ансамблевого музикування на рівні, необхідному для 
вирішення конкретних музично-освітніх та культурно-
просвітницьких завдань 
- володіння основами концертмейстерської діяльності, 
здатність застосовувати концертмейстерські навички на 
рівні, необхідному для вирішення конкретних музично-
освітніх та культурно-просвітницьких завдань 
 

Здатності - здатність сприяння всебічному гармонійному розвитку 
творчої особистості; 
-здатність до набуття  професійної відповідальності, 
свідомої сценічної дисципліни; 
- здатність до виховання творчої волі; 
-  здатність в усвідомленні особистої творчої мети; 
- здатність у формування широкого музичного кругозору, 
художнього смаку, відчуття епохи та стилю; 
- здатність у набутті та вдосконалення навичок і досвіду 
виступів у різноманітних концертних залах та студії 
звукозапису; 
- здатність у вмінні  узагальнювати та використовувати 
знання та навички, набуті  у класах спеціальності, 
ансамблю, на заняттях музично-теоретичного циклу при 
вирішенні конкретних виконавських  задач і втілення їх на 
практиці у репетиційних та концертних умовах. 
 

Результати 
навчання 

Знання - особливості сольної інтерпретації інструментальних 
творів різних стилів, жанрів та напрямків; 
- особливості слухацької аудиторії та музично-освітні цілі 
при розробці та реалізації сольних інструментальних 
музично-просвітницьких програм для різних категорій 
населення; 
- особливості національної, регіональної художньої та 
музично-освітньої культури в аспекті полікультурного та 
етнохудожнього інструментального репертуару; 



- різні методи та підходи до організації самостійного 
виконавського аналізу та розбору інструментальних творів 
різних стилів, жанрів та напрямків; 
- теоретичні засади сольного інструментального 
виконавства, музичну іноземну термінологію. 
 

Вміння - виконувати різні за стилем, жанром та рівнем складності 
сольні музичні твори на високому художньому рівні, 
переконливо, яскраво, артистично; 
- відтворювати художні образи музичного твору відповідно 
до задуму композитора та власного трактування; 
- розробляти та реалізовувати сольні музично-
просвітницькі програми для різних категорій населення з 
використанням полікультурного та етнохудожнього 
інструментального репертуару; 
- проводити самоаналіз виконавчого трактування, 
об'єктивно та професійно оцінювати якість власного 
виконання. 
 

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

   Дисципліна «Фах (фортепіано)» вивчається на етапі 
підготовки фахівців третього рівня освіти (творча 
аспірантура), навчання якої грунтується на обов’язково  
комплексному  підході, який полягає в знанні практично-
теоретичної бази та розвитку професійно-творчої 
підготовки. 
   Для проходження  курсу «Фах (фортепіано)» 
використовуються знання та навички, набуті  у класах 
ансамблю, споріднених інструментів, на заняттях музично-
теоретичного циклу, що забезпечує можливість якісного 
перспективного вивчення дисципліни заради досягнення 
високої професійної-творчої виконавської майстерності. 

Зміст дисципліни (перелік тем 
практичних занять 

Програма повинна містити твори, які розкривають суть 
творчого проекту. 
І-й семестр– підготовка концертної програми. Виступ 
розрахований на 30 хвилин гри у вигляді заліку. 
ІІ семестр - сольний концерт. 
Виступ розрахований на 45-60 хвилин гри у вигляді 
сольного концерту. 
ІІІ семестр - підготовка концертної програми, яка повинна  
Виступ розрахований на 30 хвилин гри у вигляді заліку. 
ІV семестр - підготовка концертної програми.  Виступ 
розрахований на 45-60 хвилин гри у вигляді сольного 
концерту. 
 

Література основна 
 

1. Айси. Концертность как стилевая парадигма 
фортепианного творчества С.Прокофьева: дисс. … 
канд.искусствоведения: 17.00.03/ Одес.нац.муз.акад.имени 
А.В.Неждановой. Одесса, 2016. 182 с. 
2. Ілечко М. Українська фортепіанна сюїта як предмет 
музикознавчого дискурсу: історіологічний підхід : дис. … 
канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Одеса, 2018. 216 с.  
3. Катрич О. Стиль музиканта-виконавця (Теоретичні та 



естетичні аспекти). Київ, 2000. 99 с. 
4. Кашкадамова Н. Мистецтво виконання музики на 
клавішно-струнних інструментах : навч. посібник. Київ : 
Освіта України, 2009. 416 с. 
5. Кашкадамова Н. Про інтерпретацію фортепіанних творів 
В. Барвінського // В. Барвінський і українська музична 
культура. Статті та матеріали / ред.-упор. О. Смоляк. 
Тернопіль, 1998. С. 25–30. 
6. Кашкадамова Н. Фортепіанне мистецтво Шопена: 
наук.-метод. нарис. Вищий держ. музичний ін-т ім. 
М.Лисенка. Т.: СМП "Астон", 2000. 80 с. 
7. Кашкадамова. Історія фортепіанного мистецтва ХІХ 
сторіччя. Підручник. Тернопіль: АСТОН, 2006. С. 189–250 
8. Марія Крушельницька. Спогади. Статті. Матеріали / 
упор. Т. Воробкевич, Н. Кашкадамова. Львів : СПОЛОМ, 
2004. 208с. 
9. Михайлова Е. Ю. Європейські фортепіанні школи 
початку ХІХ ст. : 91.становлення піаністичних традицій (до 
200-річчя видання «Gradus ad Parnassum» Муціо Клементі). 
/ Часопис Національної музичної академії України імені П. 
І. Чайковського : зб. статей, №3 (40). Київ, 2018. C. 66-77.  
10. Маркова О. Теорія виконавства в сучасному 
музикознавстві. Українське музикознавство. Науковий 
вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. Київ, 2002. Вип. 31. 
С. 93–102. 
11. Муляр П. «Масова та елітарна культура: соціально – 
філософський аналіз сучасних тенденцій у контектсі 
музичних явищ» International Scientific Journal “Internauka” 
https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-3 
12. Муляр П. «Класичні та акласичні стильові тенденції у 
фортепіанному мистецтві». Монографія. Одеса: 
Астропринт – 2016, 144 С. 
13. Муляр П. Архаїчні передумови першомузичної 
творчості та її пролонгації у виконавство. Віскник 
НАКККіМ. Науковий журнал. Київ: Міленіум, 2018. Вип 
№3. С. 321-326 
14. Сапсович O. Емоційна пам’ять музиканта-виконавця 
(до постановки питання). Музичне мистецтво і культура: 
Науковий вісник ОНМА імені А. В. Нежданової. 2020. Вип 
31/1. C. 147-160.  
15. Сапсович O. Пам’ять як архів прецедентних смислів 
у процесі музично-виконавської інтерпретації (на прикладі 
Четвертого концерту Л. Бетховена та до 250-річчя від дня 
народження). Музичне мистецтво і культура: Науковий 
вісник ОНМА імені А. В. Нежданової. 2021.  Вип 31/2.  C. 
162-175  
16. Сапсович O. Системна організація конструктивно-
логічного аспекту професійної пам’яті музиканта-
виконавця. Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник 
ОНМА імені А. В. Нежданової. 2021. Вип 32/1. С. 215-228. 
17. Степаненко М.Б. Музично-Історичні Етюди. Київ. 
ГРОНО. 2012 

https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-3


18. Хіль О. Внесок українських авторів в розвиток дитячо-
юнацької музики в ХХ столітті (на прикладі аналізу 
фортепіанного концерту В. Косенка) Мистецтвознавчі 
записки: Зб. наук. праць. Вип. 34. Київ: Міленіум, 2018. 
С.241-249 
19. Школяренко С. Художньо-стильові функції фактури 
в концертних п’єсах для фортепіано з оркестром Ф. 
Шопена. Дис. …кандидата мистецтв.: спец. 17.00.03 / 
Харківський національний університет мистецтв імені І. П. 
Котляревського, 2017. 194 с. 
20. Khil Olena "Childhood-Youthhood" as Special 
Psychocultural Category and Its Special Mission in Culture and 
Arts of the XX Century" Вісник Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. Київ: 
Міленіум, 2017. Вип. 4.  С. 222-229 
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Технічне забезпечення Бібліотечні та комп’ютерні мережеві засоби, аудиторія з 
роялем, наявність індивідуального інструментарію, аудіо- 
та відео прилади. 
 

 
Сума стартових балів та балів за екзамен/залік переводиться до екзаменаційної оцінки 



згідно з таблицею: 

Метод 
оцінювання  Кількість Мінімальна оцінка в балах Максимальна оцінка в 

балах 
 

Заліки  
 

Іспит 
 

1,3 сем 
 

2, 4 сем . 

60 
 

60 

 
100 

 
100 

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  дуже добре  
74-81 С добре 
64-73 D задовільно  
60-63 Е  достатньо 

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    Політика навчальної дисципліни визначається 
положенням ОНМА ім.. А.В. Нежданової про «Про 
оцінювання знань студентів та семестровий контроль», 
«Положенням про організацію освітнього процесу», 
«Положенням про перездачу на вищий бал оцінки з 
предметів навчального плану», «Положенням про 
академічну доброчесність». 
 

Додаткова інформація Силабус навчальної дисципліни «Спеціальний клас 
(фортепіано)» затверджено на засіданні науково-методичної 
ради Одеської національної музичної академії імені 
А.В. Нежданової. Протокол № 1 від 31.08.2021 р. 
Силабус навчальної дисципліни «Спеціальний клас 
(фортепіано)»  затверджено на засіданні Вченої ради 
Одеської національної музичної академії імені 
А.В. Нежданової. Протокол № 1 від 31.08.2021 р 

 
 



СИЛАБУС КУРСУ  
«Фах» (Диригування)  
Творча аспірантура 

Основні характеристики 
Назва українською 
мовою  Фах 
Назва англійською 
мовою 

  
 Spеcialty 

Код 025 
Спеціальність Музичне мистецтво 
Освітня програма Освітньо-творча 
Рівень освіти Третій рівень 
Рік навчання 1,2 
Форма навчання денна 
Кількість годин/ 
кредитів ECTS 

420/14 

Розподіл годин за 
видами занять 

 

Лекції 

 
Практич.  
заняття 

Лабор. 
заняття 

(комп'ют. 
практ.) 

 
 

Індив. 
заняття 

Самостійна 
робота 

Години - - - 120 300 
Контрольні заходи Екзамен Залік 

2,4 1,3 
Статус дисципліни 
/кредитного модуля 

Обов’язкові навчальні дисципліни  
 

Мова викладання українська 
Кадрове забезпечення 

Кафедра, що 
забезпечує 
викладання 

Кафедра хорового диригування 

Викладачі (практичні 
заняття) 

Бондар Євгенія Миколаївна 
 Косинський Жорж Хрисанфович 
 Заболотна Ніна Георгіївна 
 Регрут Валерій Йосипович 
 Шпак Галина Сергіївна 

E-mail та інші 
контакти викладача 

еva07bond@gmail.com 
097-239-85-81 
ORCID 0000-0002-7655-6684 

Цілі та предметні результати навчання 
Цілі дисципліни: Метою дисципліни є набуття аспірантом відповідних знань в синтезі теорії 

майстерності та практики хорового виконавства, вдосконалення умінь та 
навичок, придбаних під час навчання в магістратурі та асистентурі-стажуванні. 
Даний курс спрямовано на формування типу хорового диригента, що відповідає 
герменевтичним, проєктним, медійним вимогам сучасного виконавства. 
Дисципліна передбачає орієнтування на найкращі зразки у галузі методики та 
історії виконавства, музикознавчих розробок й праць з питань теорії 
виконавства, практичне використання досвіду Одеської хорової школи, роботу 
над формуванням власного творчого почерку. Самостійна робота аспіранта має 
сприяти становленню у нього власної виконавської позиції, творчої 
індивідуальності, спроможності до оригінального мислення та підходу у 
науковій й виконавській творчості. 

Компетентності Аспірант має демонструвати: 

mailto:%D0%B5va07bond@gmail.com


− досягнення рівня самостійного  професійно досвідченого фахівця, 
спроможного до передачі своїх знань та навичок артистам професійних 
хорових колективів та студентам диригентсько-хорових кафедр;  

− засвоєння виконавського досвіду та методичних підходів представників  
Одеської хорової школи;  

− усвідомлення особливостей виконавсько-артистичної інтерпретації, 
принципів формування художньої концепції хорових творів 
різноманітних стилів і жанрів;  

− обізнаність у практиці традиційної академічної та сучасної капельної, 
камерної та сценічно-театральної діяльності;  

− знання класичних та сучасних робіт з хорознавства, методики роботи з 
хором, диригування, музичної психології, музикознавства, філософії, 
менеджменту; 

− знання стилістичних та мовленнєвих особливостей хорових творів, 
законів драматургії та формотворення  у виконавській діяльності; 
музикознавчої літератури, дотичної до виконуваних творів. 

Аспірант має бути ознайомленими з: 
– новітніми розробками в галузі досліджень диригентської діяльності в 

хоровому жанрі; провідними та новітніми науковими дослідженнями 
та бібліографічними джерелами в галузі хорового мистецтва та 
диригентської майстерності. 

– методикою викладання курсу диригування та інших дисциплін 
хорознавчого напрямку; 

– взірцевими академічними та сучасними хоровими аудіо- та 
відеозаписами . 

Здатності –  здатність до самостійного планування творчої (концертної)  
діяльності; 
– здатність до самостійного вибору програми; 
– здатність тримати рівновагу у співвідношенні звучання всіх партій 
ансамблю та розуміння ролі і функції кожної з них у загальній 
інтерпретації та драматургії твору. 
- здатність до об’єктивного самоаналізу щодо рівня своєї гри та гри 
партнерів-ансамблістів; 
–  здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності, досягнення суспільства на основі отриманих знань та умінь; 
- здатність в усвідомленні ролі виконавця  для культурного  розвитку 
країни. 

Резуль-
тати 
навчан-
ня 

Знання Клас з фаху входить до циклу професійної підготовки і є осередком, 
акумулюючим знання не лише свого, але й інших професійно-орієнтованих 
курсів в освіті хормейстера. 
Отже, аспірант повинен демонструвати: 

− здатність до самоорганізації власного творчого процесу, науково-
методичної, виконавської, педагогічної діяльності; 

− здатність до продукування творчих ідей та їх реалізації;  
− здатність до формування розумної самокритики та аналітично-

порівняльної роботи;  
− здатність до формування наукового та виконавського іміджу, 

самоменеджементу й репрезентації;  
− тяжіння до осмислення власної участі та ролі у розвитку вітчизняної 

музичної практики, науки, педагогіки та мистецтва. 
Аспірант має виявляти знання: 

− спеціальної літератури з питань теорії, історії та методики диригентської 
майстерності, хорової майстерності, диригентсько-хорової освіти, 
психології музично-виконавської діяльності;  

− хорової музичної літератури, дидактично спрямованої на формування 
навчального репертуару як в класі з диригування, так і в хоровому класі; 



− музикознавчої літератури, дотичної до хорового мистецтва; 
− тенденцій розвитку сучасної хоровї творчості. 

 
Вміння: Аспірант повинен вміти: 

− аргументовано будувати дискусію з професійних питань 
(формотворення, стильові особливості, інтерпретація тощо);  

− самостійно працювати над музичним твором, вибудовувати його 
художню концепцію; 

−     вибудовувати загальну драматургію та виконавську форму як окремого 
твору, так і всього концерту; 

−    самостійно планувати репетиційну, виконавську та педагогічну роботу; 
аналітично оцінювати результати своєї діяльності. 

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

Підготовка аспірантів здійснюється на основі першого етапу здобуття ступеня 
доктора мистецтва – асистентури-стажування. У структурно-логічній схемі 
дисципліна «Фах» як професійно-орієнтована дисципліна в курсі підготовки 
докторів мистецтв спеціалізації «Хорове диригування» є дисципліною, що 
використовує інтердициплінарні підходи, забезпечуючи можливість якісного 
перспективного викладання дисципліни аспіранту з урахуванням його 
майбутньої професійної орієнтації як музиканта-науковця заради досягнення 
високої професійної універсальної майстерності.  

 
Зміст дисципліни та 
репертуарні вимоги:  

Репертуар за фахом, рівно як і концертну програму двох заліків та двох 
концертів-іспитів з фаху (в тому числі й презентацію власного творчого проєкту)  
затверджується кожного разу окремо на засіданні кафедри хорового 
диригування ОНМА імені А.В. Нежданової. Заліки та концерти-іспити можуть 
мати характер монографічний (присвячені певному композитору, певному 
жанру, певному стилю) так і полізмістовний. Концертний репертуар виконується 
з хором, керівником якого є аспірант. 
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