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Силабус курсу 

«Спеціальний клас» 

Кадрове забезпечення 

Кафедра, що 

забезпечує 

викладання 

Кафедра історії музики та музичної етнографії; 

Кафедра теорії музики та композиції 

 

Викладач  

 

 
Осадча Світлана Вікторівна;  

Майденберг-Тодорова Кіра Ісааківна  та інші викладачі кафедр 

E-mail та інші 

Контакти 

 

svetikvick@gmail.com 

kiraskorp@gmail.com 
 

Цілі та предметні результати навчання 
Цілі дисципліни Курс по спеціальності для музикознавців-істориків поряд з іншими 

музично-історичними та музично-теоретичними дисциплінами є 

профілюючим навчальним курсом музикознавчого факультету. 

Об’єктом вивчення є музикознавче дослідження, методологічні та 

методичні засади його створення та надбання необхідних для його 

написання навичок та умінь.  

Написання музикознавчого дослідження сприяє розвитку у студентів 

наукового мислення, розумінню художньої специфіки музичного 

мистецтва та його місця в загальному суспільному процесі. 

Мета курсу: сформувати у студентів цілісне уявлення про специфічний 

Назва українською 

мовою 
Спеціальний клас 

Назва англійською 

мовою 

  

 Spеcial class 

Код  02 «Культура і мистецтво» 
Спеціальність 

 025 «Музичне мистецтво» 
Фахова спеціалізація 

Музикознавство 

Освітня програма Освітньо-професійна 

Рівень освіти перший (бакалаврський) 

Рік навчання 1, 2, 3, 4 (1-8 семестри) 

Форма навчання Денна та заочна 

Кількість годин / 

кредитів ЕСТ  
2160/72 

Розподіл годин за 

видами занять 
Індивідуальні заняття 

160 годин – денна форма 

40 годин – заочна форма 

Самостійна робота 

2000 годин – денна форма 

2120 годин – заочна форма 

Контрольні заходи  Залік: 1, 3, 5,7 семестри (денна та заочна форма) 

Іспит:2, 4, 6 семестри (денна та заочна форма) 

Атестація: 8 семестр 

Статус дисципліни  обов'язкові компоненти ОПП 
Мова викладання українська 

mailto:svetikvick@gmail.com
mailto:kiraskorp@gmail.com
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зміст та структуру музикознавчого дослідження та підготувати 

спеціалістів, які б інтегрували отримані знання та навички в майбутній 

музикознавчій (педагогічній, науковій, музично-критичній, 

редакційній, просвітницькій та ін.) діяльності. 
 

Компетентності Загальні (за освітньою програмою) 

ЗК 1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

 ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК 7. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 10. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

ЗК 12. Здатність працювати автономно.  

ЗК 13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  

ЗК 14. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

ЗК 15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Спеціальні (за освітньою програмою) 

СК 1. Здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської 

майстерності 

СК 2. Здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції 

у виконавській діяльності. 

СК 3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу 

музичного мистецтва. 

СК 4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між 

теорією та практикою музичного мистецтва. 

СК 5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й 

сучасні досягнення у теорії, історії та методології музичного 

мистецтва. 

СК 6. Здатність використовувати професійні знання та навички в 

процесі творчої діяльності.  

СК 7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та 

використовувати професійні знання у практичній діяльності. 

СК 8. Здатність здійснювати диригентську діяльність. 

СК 9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього 

образу. 

СК 10. Здатність застосовувати базові знання провідних музично- 

теоретичних систем та концепцій. 

СК 11. Здатність оперувати професійною термінологією. 

СК 12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню 

інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності. 

СК 13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних 

зв’язків. 

СК 14. Здатність демонструвати базові навички ділових комунікацій. 
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СК 15. Здатність здійснювати редакторську / менеджерську/ 

лекторську/ аранжувальну / звукорежисерську діяльність в сфері 

музичного мистецтва. 

СК 16. Здатність використовувати засоби масової інформації для 

просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень музичної 

культури. 

СК 17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні 

технології музикознавчої, виконавської, композиторської, 

диригентської, педагогічної діяльності. 
СК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними 

вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, 

музикознавстві та музичній педагогіці. 

(поглиблені для курсу) 

‒ Здатність володіти понятійним апаратом та музичною 

термінологією; 

‒ Здатність формувати уявлення про основні історичні епохи в 

житті людства, знати й ділитися знаннями про історичні події, 

факти життя й діяльності діячів минулого; 

‒ Здатність володіти основними поняттями теорії, історії музики 

та розумітись у їх системно-структурних зв’язках; 

‒ Здатність вміти аналізувати музичні твори, функції музичного 

мистецтва у їх єдності з філософськими, естетичними та 

моральними аспектами (визначати форму, зміст і елементи 

музичного мовлення); 

‒ Здатність розрізняти основні закономірності розвитку жанрів 

музичного мистецтва. 
Результати навчання  (за освітньою програмою) 

РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 

майстерність володіння інструментом (голосом) на належному 

фаховому рівні під час виконавської (диригентської) діяльності. 

РН 2. Володіти методами та навичками оркестрової та ансамблевої гри 

(ансамблевого / хорового співу), репетиційної роботи та концертних 

виступів.  

РН 3. Демонструвати різні методики удосконалення виконавської 

діяльності.  

РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до 

певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та 

художнього змісту.  

РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, 

створювати його художню інтерпретацію.  

РН 6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження 

наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та написання роботи 

відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну 

позицію.  

РН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в 

процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних 

інтерпретацій.  

РН 9. Демонструвати володіння теоретичними та практичними 

основами інструментування, аранжування музики та композиції, 

вміння здійснювати переклад музичних творів для різних колективів 

(оркестру, ансамблю, хору).  

РН 10. Володіти базовими знаннями, практичними навичками 
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організаційної та творчої роботи з ансамблевим колективом. 

РН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / 

менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній 

діяльності.  

РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом.  

РН 13. Вміти здійснювати педагогічну діяльність.  

РН 14. Використовувати на професійному рівні методи та прийоми 

викладання гри на інструменті / вокалу /диригування / теорії, історії 

музики / композиції.  

РН 15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні 

знання з музичного мистецтва.  

РН 16. Виявляти розуміння фінансово-адміністративних принципів 

організації мистецьких заходів, закладів культури та музичної освіти.  

РН 17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних 

стилів різних епох. 

(поглиблені для курсу) 

‒ зберігати моральні, культурні, наукові цінності та 

примножувати досягнення суспільства, використовувати різні 

види та форми науково-дослідної роботи. 

‒ вміти шукати, збирати, аналізувати данні, матеріали, мистецьку 

фактологію,  

‒ визначати роль професійних музикантів та народних виконавців 

у розвитку культури регіонів; давати порівняльну 

характеристику музики різних народів в контексті 

міжпредметних зв’язків;  

‒ застосовувати теоретичні знання у виконавській практиці 
 

Вимоги до 

підготовки слухачів 

(міждисциплінарні 

зв’язки, що 

сприяють вивченню 

дисципліни) 

Дисципліна «Спеціальний клас» вивчається на етапі підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр і є дисципліною, що 

використовує досягнення та методи фундаментальних та прикладних 

наук, основних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки. 

Це забезпечує можливість викладання дисципліни з урахуванням 

професійної орієнтації майбутніх бакалаврів за спеціальністю 025 – 

Музичне мистецтво. 

Зміст дисципліни  
 

1. Проблемні засади та напрями розвитку сучасного музикознавства. 
Обсяг курсу та форми роботи. Вибір напрямку дослідження та 

літератури. 

2. Наукова музикознавча діяльність та її дискурсивні форми. 
Затвердження напрямку дослідження та його методології. 

Обговорення плану роботи  з літературою. Пошук аналітичного 

матеріалу. Початок роботи над музикознавчим текстом (аналіз 

першоджерел). 

3. Історичні передумови у створенні науки про музику. Визначення 

першоджерел та пам’ятків музикологічного знання. Продовження 

аналізу музичного матеріалу. Формування перших висновків 

дослідження. 

4. Корегування обраної теми дослідження. Постановка проблеми, цілі 

та основних завдань. Робота над аналізом музичного матеріалу. 

Принципи побудови та загальної організації музикознавчої 

концепції. 

5. Початок побудови теоретичної бази бакалаврської роботи.  
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Продовження аналізу музичного матеріалу. Формування проміжних 

висновків дослідження. Напрями проблемно-тематичного змісту 

музикознавства як відображення стану сучасної гуманітарної 

культури. 

6. Методологічна своєрідність різних національних музикознавчих 

шкіл. Продовження побудови теоретичної бази бакалаврської 

роботи та аналізу музичного матеріалу. Формування проміжних 

висновків дослідження. 

7. Остаточне корегування обраної теми дослідження. Формування 

концепції, предмету та об’єкту дослідження, уточнення цілі та 

завдань. Робота над аналізом музичного матеріалу. 

8. Завершення основного об’єму тексту бакалаврської роботи 

Проведення необхідного аналізу музичного матеріалу у всьому 

обсязі. Формування основних висновків бакалаврської роботи. 

Усвідомлення характеру та предметних напрямів сучасного 

історичного вітчизняного музикознавства. 

 

Дидактичні методи Основною формою роботи в курсі «Спеціальний клас» є 

індивідуальні заняття.  Основними методами роботи є: 

1.Теоретико-інформаційні (усний виклад – бесіда, розповідь, 

пояснення, дискусія, консультування, аудіо-, відеодемонстрація, 

демонстрація.) 

2. Практико-операційні (технічні вправи, алгоритм, ілюстрація тощо) 

3. Пошуково-творчі (творчий експеримент, творчий діалог) 

4. Метод самостійної роботи (робота з нотним текстом, 

бібліографічною літературою, записами; порівняння, аналіз) 

5. Контрольно-оцінювальні. 

Література  1. Angerer, M. (1981). Musikanalise auf dem Wege zur Synthese. 

Osterreichische Musikzeitschrift, H. 9, 460 - 465. 

2. Берегова О. Сучасні комунікаційні технології в культурі України. 

Навчальний посібник. – Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 

2006. – 178 с. 

3. Білоус В. Психологічні аспекти формування виконавської 

художньої майстерності : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. 

канд. мистецтв. : спец. 17.00.03 «Музичне мистецтво»).– Київ, 

2005. – 16 с. 

4. Герасимова-Персидская Н. Авторство как историко-стилевая 

проблема // Музыкальное произведение : сущность, аспекты 

анализа. – К. : Музична Україна,1998. – С. 27–33. 

5. Герасимова-Персидская Н. Новое в музыкальном хронотопе 

конца тысячелетия // Українське музикознавство. Науково–

методичний збірник. – К., 1998. – Вип. 28. Музична україністика 

в контексті світової культури. – С. 32–47. 

6. Гомельська Ю. Композиторська освіта у Великій Британії як 

феномен європейської музичної культури : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступ. канд. мистецтв. : спец. 17.00.03 «Музичне 

мистецтво»). – Одеса, 2006. – 16 с. 

7. Горюхіна, Н. Композиція музичного твору. Науковий вісник 

НМАУ ім. П. І. Чайковського: Музикознавство з XX у XXI 

століття. Київ, 2000,  вип. 7, 6 - 30.  

8. Граб У. Діяльність кафедри музикології Львівського 

університету (1912–1939 рр.) у контексті європейської 
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академічної освіти : дис. … канд. мистецтв. : 17.00.03 . – Львів. 

2006. – 179 с. 

9. Граб У. Музикологія як академічна дисципліна : витоки, 

розвиток, проблематика. Методичні рекомендації. – Львів, 2007. 

– 40 с. 

10. Деменко Б. Категорія часу в музичній науці. – К. : Держ. 

інститут культури, 1996. – 294 с. 

11. Драганчук В. Музика як фактор психокоригування : історичний, 

теоретичний і практичний аспекти : дис. … канд. мистецтв. : 

17.00.03. – Київ, 2003. – 235 с. 

12. Драч І. Композитор Віталій Губаренко : формула 

індивідуальності. Монографія. – Суми : СДПУ ім. А. С. 

Макаренка, 2002.  – 228 с. 

13. Єргієв І. Український «модерн-баян» як феномен світового 

мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. 

мистецтв. : спец. 17.00.03 «Музичне мистецтво». – Одеса, 2006. 

– 18 с. 

14. Жарков А. О пространстве музыковедческого текста // 

Теоретичні та практичні питання культурології : Українське 

музикознавство на зламі століть. Збірник наукових статей. – 

Мелитополь : «Сана», 2002. – Вип. IХ. – С. 63–70. 

15. Зеленіна Н. Підтекст музичного твору : формування і 

функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. 

мистецтв. : спец. 17.00.03 «Музичне мистецтво». – Київ, 2004. – 

16 с. 

16. Зинькевич Е. Mundus musicae. Тексты и контексты. Избранные 

статьи. – К. : ТОВ «Задруга». 2007. – 616 с.  

17. Кияновська Л. Музична соціологія і проблеми сучасної музичної 

освіти / Л. Кияновська // Трансформація музичної освіти та 

культури в Україні : До 90-річчя ОДМА імені А. В. Нежданової. 

Збірка матеріалів міжнародної науково-творчої конференції. – 

Одеса : Друкарський дім, 2004. – С. 11–20. 

18. Кияновська Л. Стильова еволюція галицької музичної культури 

XIX – XX століть : дис. … докт. мистецтв. : 17.00.03 / 

Кияновська Любов Олександрівна. – К., 2001. – 400 с.  

19. Козаренко О. Українська національна музична мова: ґенеза та 

сучасні тенденції розвитку : дис. … докт. мистецтв. : 17.00.03 / 

Козаренко Олесандр Володимирович. – К., 2001. – 387 с. 

20. Котляревський І. Музично–теоретична україністика // 

Українське музикознавство. Науково-методичний збірник. – К., 

1998. – Вип. 28. Музична україністика в контексті світової 

культури. – С. 9–12.  

21. Ляшенко І. Історико-стильові та фольклорні джерела 

формування української композиторської школи / І. Ляшенко // 

Українська художня культура. – К. : Либідь, 1996. – С. 217–234. 

22. Ляшенко І. Міжкультурні діалоги в етномистецтвознавчому 

осмисленні / І. Ляшенко // Українська художня культура. – К. : 

Либідь, 1996. – С. 53– 60. 

23. Михайлець В. Вокальна основа хорового мистецтва: історичний 

та теоретичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. 

канд. мистецтв. : спец. 17.00.03 «Музичне мистецтво» / В. 

В. Михайлець. – Одеса, 2004. – 18 с. 
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24. Мочурад Б. Концерт для труби з оркестром в аспекті жанрово-

стильової еволюції : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. 

мистецтв. : спец. 17.00.03 «Музичне мистецтво». – Львів, 2005. – 

20 с. 

25. Самойленко О.І. Часові епістеми музики та темпоральні 

категорії історичного музикознавства. Часопис Національної 

музичної академії України імені П. І. Чайковського. 2017. No. 3 

(36). С. 146–152. 

Та ін. 

Література 

додаткова 

1. Aleksandrova O.; Samoilenko O.; Osadcha S.; Grybynenko J.; Nosulya 

A. Composer’s philosophy: the interdependence between worldview 

and writing technique // WISDOM, 2021. Vol. 20, Issue 4, pp. 158-

165. (WOS) 

2. Bukotzer, M. (1985). Musikanalyse und Musikdeutung. 

Schweizerische Musikzeitung, 97 - 115. 

3. Cooke, D. (1959). The language of music. Oxford. 

4. Dahlhaus, C. (1982). Systematiche Musikwissenschaft. Wiesbaden.  

5. Osadcha S. V. Semiological aspect of studying the structure and 

chronotopic features of the orthodox liturgical text. Music semiology: 

categories and methods: collective monograph / A. I. Samoilenko, S. 

V. Osadcha, O. Оhanezova-Hryhorenko, L. I. Povzun, etc. Lviv-Toruń: 

Liha-Pres, 2020. C. 20-36. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-

201-5/20-36 

6. Osadcha S. V. Theoretical aspects of studying the symbolic 

foundations of liturgical and singing tradition. Musicological discourse 

and problems of contemporary semiology: collective monograph / A. I. 

Samoilenko, S. V. Osadcha, O. Ohanezova-Hryhorenko, L. I. Povzun, 

etc. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2020. C. 25-41. DOI: 

https://doi.org/10.36059/978-966-397-200-8/25-41 

7. Samoilenko A. I. Form and essence as cognitive priorities of 

musicological scientific discourse. Musicological discourse and 

problems of contemporary semiology: collective monograph. Lviv-

Toruń: Liha-Pres, 2020. P. 1–24. 

8. Samoilenko A. I. Time and modernity as categories of musicology: 

historical and semiological paradigm. Music semiology: categories and 

methods: collective monograph. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2020. Р. 1–19. 

9.  Samoilenko Alexandra. Psychology of arts: contemporary 

musicological projections. Monograph. Lviv-Torun. Liha-Press. 2020. 

144 p. 

10. Samoilenko O., Osadcha S., Chernoivanenko A, Ovsyannikova-Trel 

O. The concept of simplicity in determining the aesthetic and semantic 

intents of musical art (on the example of the style tendency of “new 

simplicity”) // AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2021. 

Vol. 11, Issue 2, Special Issue 21, pp. 197-203. (WOS) 

11. Samoilenko O., Osadcha S., Chernoivanenko A., Grybynenko 

J., Ovsyannikova-Trel O. Musical composition as metonymy of culture 

and the subject of musicological studies // AD ALTA: Journal of 

Interdisciplinary Research, 2022. Vol. 12, Issue 1, Special Issue 25, pp. 

190-192. (WOS) 

12. Samoylenko Alexandra. The Game Category in the Context оf 

Epistemological Tendencies in Musicology Discourse. Past & Present, 

Issue 1 (2), (November), Volume 241. Oxford University Press, 2018. 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/42644923
https://www.webofscience.com/wos/author/record/45822376
https://www.webofscience.com/wos/author/record/45834141
https://www.webofscience.com/wos/author/record/47900900
https://www.webofscience.com/wos/author/record/47893375
https://www.webofscience.com/wos/author/record/47893375
about:blank
https://www.webofscience.com/wos/author/record/45822376
https://www.webofscience.com/wos/author/record/45834141
https://www.webofscience.com/wos/author/record/26390713
https://www.webofscience.com/wos/author/record/50400269
https://www.webofscience.com/wos/author/record/50400269
https://www.webofscience.com/wos/author/record/45822376
https://www.webofscience.com/wos/author/record/45834141
https://www.webofscience.com/wos/author/record/26390713
https://www.webofscience.com/wos/author/record/47900900
https://www.webofscience.com/wos/author/record/47900900
https://www.webofscience.com/wos/author/record/50400269
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Р. 101–114. 

13. Коханик, І. Музичний твір: взаємодія стабільного і мобільного в 

аспекті стилю. Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. 

Музичний твір: проблема розуміння. Київ, 2002. вип. 20, 44 - 51. 

14. Осадчая С. Духовно-религиозные предпосылки художественного 

сознания Н. Метнера. Музичне мистецтво і культура. Науковий 

вісник Одеської національної консерваторії ім. А. В. Нежданової. 

Одеса: Астропринт, 2019. Вип. 29, кн. 2. С.155–168. 

15. Самойленко О. Психологія мистецтва: сучасні музикознавчі 

проекції : монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 

236 с. 

16.  Самойленко А. Музыкальная эпистемология: теоретические 

предпосылки, методические и понятийные принципы. Музичне 

мистецтво і культура: Науковий вісник Одеської національної 

музичної академії ім. А. В. Нежданової. Одеса, 2017. Вип. 29.  Кн. 

1. С. 86–98. 

17. Самойленко А.  Сучасна музична мова або мова сучасної музики: 

дві теоретичні парадигми одного художнього явища / 

А.Самойленко // LAUDATIO. Ювілейна збірка наукових статей на 

пошану професора Юрія Ясиновського / Упор. У. Граб, 

О. Козаренко, Н. Сиротнська. – Львів : Видавець Тарас Тетюк, 

2014. – С. 155-163. 

18. Самойленко О. Про ювілеї, людську долю та історію: роздуми про 

російську музику // Часопис Національної музичної академії ім.  

П. І. Чайковського. Науковий журнал. – № 4. – К.: НМАУ ім.   П. І. 

Чайковського, 2012. – С. 4–11. 

19. Самойленко О. Теорія музикознавчої інтерпретації як напрям 

сучасної герменевтики // Часопис Національної музичної академії 

ім.  П. І. Чайковського. Науковий журнал. – № 2. – К.: НМАУ ім.   

П. І. Чайковського, 2011. – С. 3–11. 

20. Самойленко О. Феномен історичного знання та сучасна 

гуманітарна культура // SINTAGMA MUSICUM. – Збірка 

наукових статей та спогадів на пошану. Стефанії Павлишин. – 

Львів : «Сполом», 2010. – С. 13–20. 

21. Самойленко О.І. Авторський стиль як конститутивна риса 

музикознавчого дослідженні: акмеологічні обрії наукової теорії 

Наталяї Савицької // Часопис Національної музичної академії ім. 

П.І. Чайковського. Науковий журнал. – № 4 (29). – К. : НМАУ ім. 

П.І. Чайковського, 2015. – С. 28-39. 

22. Самойленко О.І. Категорія музичного мислення у понятійному 

контексті психології мистецтва. Музичне мистецтво і культурі. 

Науковий вісник. Вип. 26. Одеса, 2018. С. 157–168. 

23. Самойленко О.І., Осадча С.В. Музична семіологія як актуальний 

напрям теорії мовної свідомості. Modern culture studies and art 

history: an experience of Ukraine and EU. Collective monograph. 

Riga: Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. С. 436-457. 

https://doi.org/10.30525/978-9934-588-72-3.25 

24. Чеботаренко, О. (1997). Культурологические аспекты 

исполнительской формы в музыке. Дисс…. канд. 

искусствоведения: специальность 17.00.01 «Теория и история 

культуры». Одесса. 

Технічне Комп’ютерні мережеві засоби 



 9 

забезпечення Відтворювальна музично-технічна апаратура 

Аудіо- та відеоприлади 

 

 

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 

Залік 

Екзамен 

Атестація 

4 

3 

1 

60 

 

100 

        

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

 Оцінка за національною шкалою 

 

90 – 100 А відмінно   

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 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

Політика курсу 

Правила взаємодії Політика навчальної дисципліни «Спеціальний клас» 

визначається положенням ОНМА імені А.В. Нежданової 

щодо організації навчального процесу.  

Додаткова інформація Силабус дисципліни «Спеціальний клас» оновлено на 

сумісному засіданні кафедр історії музики та музичної 

етнографії та теорії музики та композиції (Протокол №11 

від 20.05.2022); розглянуто на засіданні Науково-

методичної ради (Протокол № 7 від  29 червня 2022 р.) та 

затверджено на засіданні Вченої ради Одеської 

національної музичної академії імені А. В. Нежданової 

(Протокол № 11 від  29 червня 2022 р). 

 

 



Силабус курсу “Спеціальний клас» 

Кафедра оркестрових духових та ударних інструментів 

 

Кадрове забезпечення 

Кафедра, що 

забезпечує 

викладання 

Кафедра оркестрових духових та ударних інструментів 

Викладач  

 

 

Буркацький З.П. (клас кларнета),Дзисюк В. Ю.(клас флейти), Доронін 

П. В. (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 

 

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 виховання високопрофесійного 

музиканта,  технічно, теоретично і практично підготовленого до 

виконавської, репетиційної, педагогічної та суспільно-музичної 

діяльності; спрямування творчих зусиль здобувача на: 

Назва українською 

мовою 

 Спеціальний клас 

Назва англійською 

мовою 

 Special class 

Код  02 «Культура і мистецтво» 
Спеціальність 

 025 «Музичне мистецтво» 
Фахова 
спеціалізація 

 

Оркестрові духові та ударні інструменти 
 

Освітня програма  Освітньо-професійна 

Рівень освіти  Перший (бакалаврський) 

Рік навчання 

 

1-4 (1-8 семестри) 
 

Форма навчання  Денна/заочна 

Кількість годин / 

кредитів ЕСТ  

 

 

2160/72 кредити 
 

Розподіл годин за 

видами занять 

Індивідуальні заняття 

  

Самостійні заняття 

  

320  годин - денна форма 

170 – заочна форма 

1840 годин – денна форма 

1990 годин – заочна форма 

Контрольні заходи  Заліки:1,3,5,7 семестри  

Екзамени: 2,4,6 семестри 

Атестація: 8 семестр 

Статус дисципліни   Обов’язкова 

Мова викладання  Українська 

mailto:zinovyburkatskyy@gmail.com
mailto:skibinskaolga77@gmail.com
mailto:ivanhryzjuk@gmail.com
mailto:v.i.bondarchuk47@gmail.com
mailto:igor.m.boruch@gmail.com
mailto:Victor.Rosada@gmail.com
mailto:tubaury@gmail.com
mailto:anralo1962@gmail.com


‒ систематизацію фундаментальних знань, фаховий розвиток 

індивідуальної техніки, універсальної виконавської 

майстерності, вільне володіння необхідним комплексом 

технологій для формування музично-художньої свідомості 

музиканта – виконавця в цілому; 

‒ практичну самореалізацію теорії  виконавської 

майстерності  та набуття практичного досвіду 

використання цих вмінь у процесі концертного виконання; 

‒ формування індивідуальної  цілісності психофізіологічних 

засобів виконавської майстерності; 

‒ підготовку  концертних  виконавців-солістів, солістів 

оркестрів, а також ансамблістів та викладачів  для середніх 

навчальних музичних закладів. 

‒ виховання творчої свідомості та особистої відповідальності 

у справі збереження та розповсюдження здобутків 

національної  та  світової музичної культури. 

В задачі курсу входять: 

‒ вміння адекватно формувати власний 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 Загальні (за освітньою програмою) 

 ЗК 1.Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і 

письмово. 

 ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

 професійної діяльності. 

 ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

 ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

 різних джерел. 

 ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії. 

 ЗК 7. Здатність бути критичним і самокритичним. 

 ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 ЗК 10. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

 ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

 робіт. 



 ЗК 12. Здатність працювати автономно. 

 ЗК 13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

 ЗК 14. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

 технологій. 

 ЗК 15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Спеціальні (за освітньою програмою) 

СК 1. Здатність демонструвати достатньо високий рівень 

     виконавської майстерності. (предметні компетентності) 

СК 2.Здатність створювати та реалізовувати власні художні 

  концепції у виконавській діяльності. 

 СК 3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу 

 музичного мистецтва. 

 СК 4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та 

взаємозалежності між теорією та практикою музичного 

 мистецтва. 

 СК 5. Здатність використовувати знання про основні 

закономірності й сучасні досягнення у теорії, історії та 

 методології музичного мистецтва. 

 СК 6. Здатність використовувати професійні знання та навички в 

 процесі творчої діяльності. 

 СК 7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та 

 використовувати професійні знання у практичній діяльності.   

СК 8. Здатність здійснювати диригентську діяльність. 

СК 9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації 

 художнього образу. 

 СК 10. Здатність застосовувати базові знання провідних 

 музично- теоретичних систем та концепцій. 

 СК 11. Здатність оперувати професійною термінологією. 

 СК 12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню 

 інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності. 

 СК 13. Здатність використовувати широкий спектр 

 міждисциплінарних зв’язків. 

 СК 14. Здатність демонструвати базові навички ділових 

 комунікацій. 

 СК 15. Здатність здійснювати редакторську / менеджерську/ 

лекторську/ аранжувальну / звукорежисерську діяльність в сфері 

 музичного мистецтва. 

 СК 16. Здатність використовувати засоби масової інформації для 

просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень музичної 

 культури. 

 СК 17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні 

 інноваційні технології музикознавчої, виконавської, 

 композиторської, диригентської, педагогічної діяльності. 

 СК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними 

вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, 

 музикознавстві та музичній педагогіці. 

(поглиблені для курсу): 

‒ Володіти музично-аналітичними навичками жанрово-

стильової та образно-емоційної атрибуції музичного твору 

при створенні виконавських, музикознавчих, педагогічних 

інтерпретацій. 

‒ Знати психологію виконавської та педагогічної діяльності; 



загальну  історію музично-виконавського мистецтва  на 

духових  та ударних інструментах і специфіку суміжних 

його різновидів; теорію виконавського мистецтва та 

специфіку методики. 

‒ Виховання творчої уяви, слухового самоконтролю. 

‒ Виховання звукової культури виконавця. 

‒ Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу 

музичного мистецтва. 
Результати навчання  (за освітньою програмою) 

РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та 

технічну майстерність володіння інструментом (голосом) на 

належному фаховому рівні під час виконавської (диригентської) 

діяльності. 

РН 2. Володіти методами та навичками оркестрової та ансамблевої 

гри (ансамблевого / хорового співу), репетиційної роботи та 

концертних виступів. 

РН 3. Демонструвати різні методики удосконалення виконавської 

діяльності. 

РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності 

до певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та 

художнього змісту. 

РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, 

створювати його художню інтерпретацію. 

РН 6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження 

наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та написання 

роботи відповідно до вимог, готовність дискутувати і 

аргументувати власну позицію. 

РН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками 

в процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних 

інтерпретацій. 

РН 9. Демонструвати володіння теоретичними та практичними 

основами інструментування, аранжування музики та композиції, 

вміння здійснювати переклад музичних творів для різних 

колективів (оркестру, ансамблю, хору). 

 РН10.Володіти базовими знаннями, практичними навичками 

організаційної та творчої роботи з ансамблевим колективом. 

РН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в 

редакторській / менеджерській / лекторській / звукорежисерській 

практичній діяльності. 

РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його 

понятійно-категоріальним апаратом. 

РН 13. Вміти здійснювати педагогічну діяльність. 

РН 14. Використовувати на професійному рівні методи та 

прийоми викладання гри на інструменті / вокалу /диригування / 

теорії, історії музики / композиції. 

РН 15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні 

знання з музичного мистецтва. 

РН 16. Виявляти розуміння фінансово-адміністративних 

принципів організації мистецьких заходів, закладів культури та 

музичної освіти. 

РН 17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей 

музичних стилів різних епох. 



(поглиблені для курсу): 

‒ Вміння самостійно, гнучко та креативно працювати над 

музичним текстом. 

‒ Демонструвати оригінальність, індивідуальність, 

самостійність  та обґрунтованість в прийнятті професійних 

рішень. 

‒ Здатність бути критичним і самокритичним в процесі 

виконання музичного твору. 

Вимоги до 

підготовки слухачів 

(міждисциплінарні 

зв’язки, що 

сприяють вивченню 

дисципліни) 

 Дисципліна «Спеціальний клас» опановується протягом 

усього терміну  навчання бакалаврів музичного мистецтва та 

передбачає обов’язковий  комплексний  підхід, що полягає в 

знанні практично-теоретичної бази та розвитку професійно-

творчої підготовки. 

Опануванню  курсу «Спеціальний клас» сприяють знання та 

навички, що набуваються паралельно з дисциплін: «Ансамбль», 

«Оркестровий клас», дисциплін музично-теоретичного та музично-

історичного циклів, що забезпечує якісну професійну підготовку 

здобувача до професійної-творчо-виконавської діяльності та 

підвищення професійних навичок у подальшому навчанні на ІІ 

(магістерському) рівні.  

Зміст дисципліни  
 

Програма курсу «Спеціальний клас» передбачає індивідуальні 

заняття з опанування навичок володіння інструментом. Програма 

включає музичні твори, що охоплюють різні епохи, жанри, стилі. 

Репертуарні вимоги щодо контрольно-оцінювальних заходів є 

наступними: 

1 семестр (залік)- підготовка концертної програми, з творів 

старовинних композиторів, епох Бароко, Класицизму (1 або 2,3 ч. 

ч. концерту або сонати);   твір малої форми українського та 

 зарубіжних композиторів, що увійшли до «золотого фонду 

мініатюр». 

2 семестр (екзамен) - підготовка концертної програми, що 

складається з твору великої форми, та технічного віртуозного 

твору.  

3 семестр(залік)  - підготовка концертної програми, що 

включає  твори  французьких  композиторів, у тому числі 

імпресіоністів (концерти, рапсодії, фантазії і т. п.). 

4 семестр (екзамен)  - твори кантиленного та віртуозного 

характеру, а також так званого салонного репертуару (варіації на 

відомі теми, каприси і т. п.); джазові композиції різні за стилями. 

5 семестр (залік) - твори композиторів першої половини ХХ 

століття (1 або 2,3 частини концерту або сонати); концертний 

етюд або інший твір, що виконується без супроводу 

акомпанементу. 

6 семестр (екзамен)  - оригінальні твори крупної форми другої 

половини ХХ століття; віртуозний твір  ХХ століття, що входить 

до переліку творів конкурсних програм. 

7 семестр (залік) - твори так званої  сучасної «Нової музики» з 

використанням нетрадиційних виразових засобів виконавської 

майстерності; 

твір великої форми сучасного композитора. 

Атестація - підготовка концертної програми: 

1.Твір великої форми (1-ша  або 2 і 3 частини); 



2.Віртуозний твір ХХ-ХХІ століть;  

3.Твір українського композитора. 

  

Дидактичні методи ‒ Теоретико-інформаційні (усний виклад - бесіда, розповідь, 

пояснення, дискусія, консультування, аудіо-

,відеодемонстрація, особиста демонстрація). 

‒ Практико-операційні (пізнавальна діяльність, технічні 

вправи, алгоритм,  досвід виконання творів публічно). 

‒ Пошуково-творчі (творчий пошук, експеримент, творчий 

діалог). 

‒ Метод самостійної роботи (робота з нотним текстом, 

порівняння, аналіз). 
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музики в контексті національної культури України та 
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контексті національної культури України та зарубіжжя 
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26. Круль П.Ф. Генезис духового та ударного інструментального 

виконавства України. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe 

27. Палійчук І.С. Український концерт для мідних духових 

інструментів: особливе трактування жанру. Музична 

україністика: сучасний вимір. К. 2010. 

28. Посвалюк в. Т. Історія виконавства на трубі. Київська школа 

(друга половина ХІХ– ХХ ст.). К.: ПП «Квін», 2005. 

Рекомендований 

репертуар  

Флейта: 
Sikfrid Karl-Elert Sonata –Apassionata op.140. 

Sikfrid Karl-Elert Caprisen op. 107 (ed. Zimmermann Franefart). 

P.Bouler Explosante-fixe (Зупинений вибух) для флейти соло. 

Л.Ван.Бетховен Серенада для флейти та ф-

но ор.41(ed. Peters Leipzig). 

Lusiano Berio Sequenze (fl. Solo) 

Henryk M.Gorecki 3 diagramme fur flute solo. 

Ernst von Dohananyi Passacalia fur flute solo. 

J.Demersseman Sixime pour flute de concert (ed. A.LedukParis) 

A.Jolivet Chant de Linos pour flute et piano. 

А.Жоліве Концерт для флейти та струнних  

В.Зубицький 6 медитацій для флейти та баяну. 

Ю.Іщенко Сонати №1 та №2 для флейти та ф-но . 

Ж.Ібер Гра для флейти та ф-но. 

.Ж.Ібер концерт для флейти з оркестром ( ред. для флейти та ф-

но „Музика” Москва 1968) 

Д.Кривицький 6 сонат для флейти соло  

Arthur Lourie The flute de Pan pour flute solo. 

Bopyslar Martinu First sonata for flute and piano edAssociatedmusic p

ublishers inc. New York). 

Frank Martin Ballade pour flute et piano(Universal ed.). 

П.Хіндеміт 8 п’єс для флейти соло. 

K.Stockhausen In feeundschalt  для флейти соло. 

Твори українських композиторів: 
Л. Дичко Партита (для флейти соло) 

О. Герасименко «Сповідь», «Соло для флейти» 

Б. Буєвський «Мелодія» 

М. Скорик «Мелодія» 

М. Лисенко «Фантазія на дві українські теми» 

Ф. Якименко «Ідилія» 

Л. Колодуб «Ноктюрн», «Поема». 

Є.Станкович Іділія для флейти та ф-но 

В.Рунчак Homo Ladens для флейти соло. 

Є.Станкович Камерна симфонія для флейти та струнних №3. 

А.Штогаренко Дивертисмент для флейти і струнного оркестру ( 

ред. для флейти та ф-но „Музична Україна”) 

Є.Станкович - Quasi-Sonata 2 «Танці на квітах» 

(флейта, фортепіано) 

Ж. Колодуб - "Слов'янське коло" (флейта, фортепіано) 

 

Гобой: 
В. Артем’ев. Рецитація Хю Oboe Solo. 

Б. Бріттен.6 метаморфоз для гобоя Solo. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe


А. Dorati. 5 п’ес для гобоя Solo. 

Б. Мартіну. Концерт для гобоя та ф-но. 

Ч. Нурімов. Сонатина для гобоя та ф-но. 

H. Tomasi. DANSE AGRESTE Oboe & piano. 

K.Hirao. Sonate pour Hautbois et piano. 

П. Хіндеміт. Соната для гобоя та ф-но. 

Б. А. Ціммерман. Концерт для гобоя та ф-но. 

Р.  Штраус. Концерт D-dur для гобоя та ф-но. 

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 

Твори українських композиторів: 
Л. Шукайло «Каприччіо» 

Спасококоцький «Оповідання» 

М. Лисенко «Романс» 

А. Кос-Анатольський «Романс», «Танець  Дзвінки» з балету 

«Хустка Довбуша» 

Ж. Колодуб «Старосвітські гуцульські награвання» 

Ж. Колодуб. Concеrtino для гобоя та ф-но. 

Я. Степовий «Розвійтеся з вітром» 

М. Лисенко «Елегія» 

Б. Лятошинський «Мелодія» 

Ю, Знатоков «Ноктюрн» 

В. Красотов «Концертна п’єса» 

 

Кларнет: 
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» 

М. Равель – « Хабанера» 

І. Оленчик – Концерт 

Ш. Давидов – Концерт № 4 

Твори українських композиторів: 
І. Оленчик – Каприси № 10-20 

Р. Демчишин «Мрії» 

Е . Станкович «соната - соло для кларнета»  

В . Рунчак – «Хомолюденс»   

С. Василенко – «Концерт» 

Я. Верещагін «Сонатина-колаж» 

М. Лисенко «Думка-шумка» 

Л. Ревуцький «Вальс» 



Л. Колодуб «Концерт» 

 

Фагот: 
Баланчивадзе М. Концерт 

Бозза Є. Концертіно 

Бонд К. Концерт № 6 

Брун В. Концерт № 2, № 3 

Вебер К. М. Угорська фантазія 

Гуммель I.H. Концерт B-dur 

Данци Ф. Концерт F-dur. 

Девьен Ф. Концерт C-dur. 

Пауер Г. Концерт. 

Пікуль В. Соната a-moll 

Сен-Санс К. Соната G 

Бозза Є. Речитатив сициліана і рондо 

Бозза Є. Фантазія 

Купревич В. Анданте і рондо 

Миколаускас В. Інтродукція 

Мільде Л. Концертний етюд 

Петрович Е. Пасакалія в стилі блюз 

П’ерне Г. Коцертне соло 

Сен – Санс К. Лебідь 

Форе Г. Пробудження  

Твори українських композиторів: 
Коломієць Скерцо, 

О. Жилінський "Фаготіна" 

В.Рунчак "Lamento", "Molto perpetum", 

Б.Лятошинський "Мелодія", 

О.Герасименко "Сповідь" 

 

Саксофон-альт Мі-бемоль: 
Г. Томазі. Концерт  

М. Гагнідзе. Соло. 

Ж. Ібер. Камерне концертіно. 

А. Дезенкло. Прелюдія. Каденція. Фінал. 

П. Дюбуа. Концерт. 

Дж. Гершвін. Три прелюдії. 

А.П”яццолла. «Етюди-каприси». 

Е.Бозза. «Італійська фантазія». 

П.Крестон. «Соната». 

Ж.Ібер. «Історія». 

Ж.Рюеф. «Соната». 

А.Дезенкло. «Прелюдія,каденція і фінал». 

Е.Бозза. «Пулчінелла». 

П.Крестон. «Рапсодія». 

М.Дюбуа. «Концерт.» 

М.Дюбуа. «Дивертисмен»т. 

Ж. Ібер. «Історія». 

Ф.Деміллак. «Концерт». 

А.Юшімацу. «Пухнаста пташина соната». 

В.Золкін. «Соната». 

Е.Бозза. «Експромт і танець». 



Ж.Єранімюс. «Коловорот». 

Саксофон-тенор Сі-бемоль: 
Е.Вілла-Лобос. Фантазія. 

В.Гартлі. Поема. 

Й.Бах. Соната для органу №1. Переклад для саксофона 

М.Шапошнікової. 

В.Купцов. Джазова балада “Ельвіра”. 

Х.Лоба. “Гарячий”. 

Ю.Слетхольм. 4 профілі. 

Г.Лакур. Концертні п”єси. 

Твори українських композиторів: 
В.Рунчак-Концерт.   

Л.Колодуб «Українські витинанки», «Старосвітські награвання».  

В.Власов- «Одеський дворик», «Бассо остінато». 

П. Бріль «Українська гумореска».  

І.Єргієв «Українська казка» 

І.Францкевич- «Мій всесвіт» 

Ю.Іщенко. «Анданте і алегро». 

В.Рунчак. «Гомо люденс». 

 

Труба: 
В. Блажевич – Концерт №7 

А. Лебедев концерт №2 

Р. Грегсон – Концерт 

Р. Віл’ямс – Концерт 

R. Smith – Teutonic Tales 

K. Kopper – Tuba-Tabu 

Д. Убер – Романс 

Д. Іонел – Руминський танець №2 

Д. Федов – Молдавське  каприччіо 

Кротов – Блажевич – Концертний Етюд 

Твори українських композиторів: 
І.Леонов – «Концерт для труби з оркестром». 

М.Бердиєв - Концерт для труби з оркестром. Поема іскерцо. 

С.Василенко - Концерт для труби з оркестром. 

А.Красотов - Концерт симфонія для труби з оркестром. 

Л.Колодуб - «Тернопільські награвання». 

Ж.Колодуб – «Ліричне інтермеццо». 

Л.Могилевмький – «Ноктюрн»  «Скерцо». 

Р.Свірський – «Ноктюрн». «Скерцо». 

В.Ніколаєв – «Поема». 

Ю.Гомельська – «П‘єса шрамт» 

 

Валторна: 
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» 

Р. Штраус  Концерт №2 

І. Пауер  Концерт 

Е. Боцца   «В лісі» 



В. Пилипчик «Диптих» (для натуральної валторни, соло) 

С. Берг  «Заклик валторни» 

П. Дюка   «Віланелла» 

Д. Гершвін «Колискова» із опери «Поргі і Бєс» 

Твори українських композиторів: 
О. Невілько «Прелюдія» 

Б. Лятошинський «Мелодія» 

Г. Цицалюк «Елегія» 

В.Гомоляка. Концерт для валторни з оркестром. 

Л.Колодуб. Концерт для валторни з оркестром. 

Ю. Гомельська. «Багатель». 

 

Тромбон: 
Дж. Тартінім Концерт As – dur 

Ф. Верачіні Концерт c-moll 

Г. Томазі «Концерт» 

А. Жоліве «Концертіно» 

А. Десеклос «Концерт» 

Т. Д елерю «Концертино» 

А. Красотов «Симфонія-концерт» 

П. Хіндеміт «Соната» 

О.Нестеров «Концерт» 

А. Онеггер «Інтрада» 

П. Сарасате «Циганські наспіви» 

Твори українських композиторів:  

Б. Лятошинський «Мелодія» 

Л.Колодуб -Концерт для тромбона 

Зноско-Боровський - Концерт для тромбона 

Ткаченко. «Елегія» 

А. Жербін «Ноктюрн» 

 

Туба: 
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 

Твори українських композиторів: 
Л. Колодуб - Епічне концертино 

В. Скуратовський - Соната 

Л. Колодуб - Гуморістична кадриль 

С. Василенко - Українська пісня 

І. Хайденко - Соло для туби  

 

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» 

Твори українських композиторів: 
В. Рунчак - Two pieces for marimba and piano 

В. Рунчак - Іmitation to D. Shostakovich 

Г. Черненко – Вінегрет 

В. Рунчак- Near the portrait of N. Paganini 

Технічне забезпечення Бібліотечні та комп’ютерні мережеві засоби, аудиторія з роялем, 

наявність індивідуального інструментарію, аудіо-та відео 

прилади, інтернет. 

 

Метод 

оцінювання  
Кількість 

Мінімальна оцінка в 

балах 

Максимальна оцінка в 

балах 

Залік 

Екзамен 

Атестація 

4 

3 

1 

60 

 

100 

      

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

згідно з таблицею: 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оці

нка 

ECT

S 

 Оцінка за національною шкалою 

 

90 – 100 А відмінно   

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 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

Політика курсу 

Правила взаємодії Політика навчальної дисципліни визначається 

положеннями ОНМА імені А.В. Нежданової щодо 

організації освітнього процесу. 

Додаткова інформація Силабус дисципліни «Спеціальний клас» оновлено на 

засіданні кафедри оркестрових духових та ударних 

інструментів  (Протокол №8 від 26 квітня 2022р.) 

розглянуто на засіданні Науково-методичної ради 

(Протокол №7 від 29.06.2022) та затверджено на засіданні 

Вченої ради Одеської національної музичної академії імені 

А. В. Нежданової (Протокол №11 від 29.06.2022). 

 



Силабус курсу “Спеціальний клас» 

Фахова спеціалізація «оркестрові струнні інструменти» 

 

 

Кадрове забезпечення 

Кафедра, що 

забезпечує 

викладання 

Кафедра оркестрових струнних інструментів та оперно-симфонічного 

диригування 

Викладач  

 

 

Оркестрові струнні інструменти та ОСД 

Купін Павло Григорович (віолончель), Чекалюк В.В. (контрабас), 

Водопянова Т.В., Притула Д.Б., Соколов Г.Ю.,Лаптєва Г.М., Мерцалова 

З.П. - (скрипка), Малічкін В.Г., Комарова І.І. - (альт), Лясота В.М., 

Чернецький І.І., Молдаванов В.В. 

E-mail та інші 

Контакти 

 

Pavel_kupin@ukr.net    +380 67632 0634 

Цілі та предметні результати навчання 

Цілі дисципліни Метою даного курсу є виховання високопрофесійного музиканта,  

технічно, теоретично і практично підготовленого до виконавської, 

репетиційної, педагогічної та суспільно-музичної діяльності; 

спрямування творчих зусиль здобувача: 

‒ на систематизацію фундаментальних знань, фаховий розвиток 

індивідуальної техніки, універсальної виконавської 

майстерності,   вільне володіння необхідним комплексом 

Назва українською 

мовою 

 Спеціальний клас 

Назва англійською 

мовою 

  

 Spеcial class 

Код  02 «Культура і мистецтво» 

Спеціальність 

 025 «Музичне мистецтво» 

Фахова 

спеціалізація 
Оркестрові струнні інструменти 

 

Освітня програма  Освітньо-професійна 

Рівень освіти  Перший (бакалаврський) 

Рік навчання 4 роки (1-8 семестри) 
 

Форма навчання  Денна/заочна 

Кількість годин / 

кредитів ЕСТ  

2160/72 кредити 

ЄКТС 

Розподіл годин за 

видами занять 

Індивідуальні заняття 

  

Самостійні заняття 

  

320  годин - денна форма 

170  годин – заочна форма 

1840 годин – денна форма 

1990 годин – заочна форма 

Контрольні заходи  Заліки:1,3,5,7 семестри(для денної та заочної форми) 

Екзамени: 2,4,6 сем. ( для денної та заочної форми) 

Атестація 8 сем 

Статус дисципліни   Обов’язкова 

Мова викладання  Українська 



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 

навчальних музичних закладів. 

‒ на виховання творчої свідомості та особистої відповідальності 

за справі збереження та розповсюдження здобутків 

національної  та  світової музичної культури. 

В задачі курсу входять: 

‒ вміння адекватно формувати власний 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 

оркестрових струнних інструментах, 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 Загальні (за освітньою програмою) 

ЗК 1.Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і 

письмово. 

 ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

 професійної діяльності. 

 ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

 ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

 різних джерел. 

 ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії. 

 ЗК 7. Здатність бути критичним і самокритичним. 

 ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 ЗК 10. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

 ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

 робіт. 

 ЗК 12. Здатність працювати автономно. 

 ЗК 13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

 ЗК 14. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

 технологій. 

 ЗК 15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Спеціальні (за освітньою програмою) 



СК 1. Здатність демонструвати достатньо високий рівень 

     виконавської майстерності. (предметні компетентності) 

СК 2.Здатність створювати та реалізовувати власні художні 

  концепції у виконавській діяльності. 

СК 3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу 

 музичного мистецтва. 

 СК 4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності 

між теорією та практикою музичного 

 мистецтва. 

 СК 5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й 

сучасні досягнення у теорії, історії та 

 методології музичного мистецтва. 

 СК 6. Здатність використовувати професійні знання та навички в 

 процесі творчої діяльності. 

 СК 7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та 

 використовувати професійні знання у практичній діяльності.   

СК 8. Здатність здійснювати диригентську діяльність. 

СК 9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації 

 художнього образу. 

 СК 10. Здатність застосовувати базові знання провідних 

 музично- теоретичних систем та концепцій. 

 СК 11. Здатність оперувати професійною термінологією. 

 СК 12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню 

 інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності. 

 СК 13. Здатність використовувати широкий спектр 

 міждисциплінарних зв’язків. 

 СК 14. Здатність демонструвати базові навички ділових 

 комунікацій. 

 СК 15. Здатність здійснювати редакторську / менеджерську/ 

лекторську/ аранжувальну / звукорежисерську діяльність в сфері 

 музичного мистецтва. 

 СК 16. Здатність використовувати засоби масової інформації для 

просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень музичної 

 культури. 

 СК 17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні 

 інноваційні технології музикознавчої, виконавської, 

 композиторської, диригентської, педагогічної діяльності. 

 СК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними 

вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, 

 музикознавстві та музичній педагогіці. 

(поглиблені для курсу) 

‒ Володіти музично-аналітичними навичками жанрово-стильової 

та образно-емоційної атрибуції музичного твору при створенні 

виконавських, музикознавчих, педагогічних інтерпретацій. 

‒ Знати психологію виконавської та педагогічної діяльності; 

загальну  історію музично-виконавського мистецтва  на 

народних інструментах і специфіку суміжних його різновидів; 

теорію виконавського мистецтва та специфіку методики. 

‒ Виховання творчої уяви, слухового самоконтролю. 

‒ Виховання звукової культури виконавця. 

 

 
 



Результати 

навчання  

(за освітньою програмою) 

РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 

майстерність володіння інструментом (голосом) на належному 

фаховому рівні під час виконавської (диригентської) діяльності. 

РН 2. Володіти методами та навичками оркестрової та ансамблевої гри 

(ансамблевого / хорового співу), репетиційної роботи та концертних 

виступів. 

РН 3. Демонструвати різні методики удосконалення виконавської 

діяльності. 

РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до 

певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та 

художнього змісту. 

РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, 

створювати його художню інтерпретацію. 

РН 6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження 

наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та написання роботи 

відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну 

позицію. 

РН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в 

процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних 

інтерпретацій. 

РН 9. Демонструвати володіння теоретичними та практичними 

основами інструментування, аранжування музики та композиції, вміння 

здійснювати переклад музичних творів для різних колективів (оркестру, 

ансамблю, хору). 

РН 10. Володіти базовими знаннями, практичними навичками 

організаційної та творчої роботи з ансамблевим колективом. 

РН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / 

менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній діяльності. 

РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом. 

РН 13. Вміти здійснювати педагогічну діяльність. 

РН 14. Використовувати на професійному рівні методи та прийоми 

викладання гри на інструменті / вокалу /диригування / теорії, історії 

музики / композиції. 

РН 15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання 

з музичного мистецтва. 

РН 16. Виявляти розуміння фінансово-адміністративних принципів 

організації мистецьких заходів, закладів культури та музичної освіти. 

РН 17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних 

стилів різних епох. 

(поглиблені для курсу) 

‒ Визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та 

самостійно знаходити переконливі шляхи втілення музичного 

образу у виконавстві.  

‒ Вміння самостійно, гнучко та креативно працювати над 

музичним текстом. 

‒ Демонструвати оригінальність, індивідуальність, самостійність  

та обґрунтованість в прийнятті професійних рішень. 

Вимоги до 

підготовки слухачів 

(міждисциплінарні 

Дисципліна «Спеціальний клас»  вивчається на етапі підготовки 

фахівців освітнього рівня  «бакалавр музичного мистецтва» та 

передбачає обов’язковий  комплексний  підхід, що полягає в знанні 



зв’язки, що 

сприяють 

вивченню 

дисципліни) 

практично-теоретичної бази та розвитку професійно-творчої 

підготовки. 

Для проходження  курсу «Спеціальний клас» використовуються 

знання та навички, яка набуваються паралельно у класах ансамблю, 

оркестру, на заняттях музично-теоретичного циклу, що забезпечує 

можливість якісного перспективного вивчення дисципліни заради 

досягнення високої професійної-творчої виконавської майстерності. 

Зміст дисципліни  

 
Програма курсу «Спеціальний клас» включає у себе музичні твори, що 

охоплюють різні епохи, жанри, стилі. 

Репертуарні вимоги щодо контрольно-оцінювальних заходів є 

наступними: 

І семестр (залік) - підготовка концертної програми, з творів 

старовинних композиторів, епох Бароко, Класицизму(1 або 2,3 ч. ч. 

концерту або сонати);   твір малої форми українського та  зарубіжних 

композиторів, що увійшли до «золотого фонду мініатюр». 

ІІ семестр (екзамен) - підготовка концертної програми, що складається 

з твору великої форми, та технічного віртуозного твору.  

ІІІ семестр (залік)  - підготовка концертної програми, що 

включає  твори  французьких  композиторів, у тому числі 

імпресіоністів (концерти, рапсодії, фантазії і т. п.);. 

IV семестр (екзамен)  - твори кантиленного та віртуозного характеру, а 

також так званого салонного репертуару (варіації на відомі теми, 

каприси і т. п.); джазові композиції різні за стилем. 

V семестр (залік) - твори композиторів першої половини ХХ століття 

(1 або 2,3 ч. ч. концерту або сонати); концертний етюд або інший твір, 

що виконується без супроводу акомпанементу. 

VI семестр (екзамен)  - оригінальні твори крупної форми другої 

половини ХХ століття; віртуозний твір  ХХ століття, що входить до 

переліку творів конкурсних програм. 

VII семестр (залік) - твори так званої сучасної «Нової музики» з 

використанням нетрадиційних виразових засобів виконавської 

майстерності; твір великої форми сучасного композитора. 

VІІІ семестр (атестація)- підготовка концертної програми: 

1.твір великої форми (1-ша  або 2 і 3 частини); 

2. віртуозний твір ХХ-ХХІ століть;  

3. поліфонічний твір (2 частини) 

4.твір українського композитора. 

Програма має бути не менше 20 хвилин звучання. 

Підготовка професійних виконавців є складним цілісним феноменом. 

результативність якого зумовлена наявністю таких структурних 

методичних компонентів: мотиваційно-орієнтовного, 

компетентнісного, операційно-результативного та творчо-виконавчого 

підходів.  

Дидактичні методи ‒ Теоретико-інформаційні (усний виклад - бесіда, розповідь, 

пояснення, дискусія, консультування, аудіо-,відеодемонстрація, 

особиста демонстрація). 

‒ Практико-операційні (пізнавальна діяльність, технічні вправи, 

алгоритм,  досвід виконання творів публічно). 

‒ Пошуково-творчі (творчий пошук, експеримент, творчий 

діалог). 

‒ Метод самостійної роботи (робота з нотним текстом, порівняння, 

аналіз). 



‒ Контрольно-оціночні (публічний виступ – концерт, академічний 

концерт). 

Література  1. Білоус В. П. Психологічні аспекти формування виконавської 

художньої майстерності: навч. -метод. посіб.  К.: ДАКККІМ, 

2009.  150с. 

2. Гурфинкель. В.Школа К.: Мистецтво, 1965. 229с.\ 

3. Носирєв Є. Методика.  К., Муз. Україна, 1971.  83с. 

4. Носов В. Методика навчання гри // Програма та 

рекомендації.  Львів: Лаб. операт. поліграф. ЛДК, 1991.  29с. 

5. Круль П.Ф. Інструментарій в музичній культурі України: 

підручник для вищих музичних закладів ІV рівня акредитації. 

Івано- Франківськ: ПНУ ім. Василя Стефаника, 2013. 219 с. 

6. Круль П. Ф. Виконавське мистецтво на струнних інструментах в 

контексті розвитку духовності молодої генерації українців. VIII 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Народознавчі 

студії пам’яті В.Т.Скуратівського». 24-25 жовтня 2013 р. Київ. 

7. Лукацька А. Жанровая специфика камерно-инструментальної 

музыки французских композиторів першої половини ХХ ст // 

Годишњак Педагошког факултета у Врању, књига VII, Варшава, 

2016. С.449–455. 

8. Черноіваненко А. Композиторсько-виконавські практики бароко у 

розвитку музичного інструменталізму. Музичне мистецтво і 

культура. Науковий вісник Одеської національної консерваторії 

ім. А. В. Нежданової. Одеса : Астропринт, 2018. Вип. 27, кн. 2. С. 

135-147. 

Додаткова література: 

9. Історія становлення та перспективи розвитку музики в контексті 

національної культури України та зарубіжжя (збірник наукових 

праць) – 

http://www.rshu.edu.ua/images/nauka/zb_2019_ist_stan_muz_01.pdf 

10. Гишка І.С. Звук як візитна картка інструмента, основний 

визначник його розвитку, ролі і місця в соціально-культурній 

сфері різних епох (на прикладі генезису і еволюції звуку труби) // 

Історія становлення та перспективи розвитку музики в контексті 

національної культури України та зарубіжжя. Зб. наукових праць. 

Рівне : Волинські обереги, 2016. С. 65–70. 

11. Карпяк А.Я. Концепційні засади художнього мислення. Львів : 

Наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка, 2013. 378 с. 

Рекомендований 

репертуар  

 Скрипка: 

Бах І.С. 6 партит та сонат ( соло) 

Моцарт В. Концерти 

Бетховен Л. Концерт 

Паганіні М. Концерти 

Сібеліус Я.  Концерт 

Штогаренко А. Концерт 

Скорик М. Концерт 

Є.Станкович Іділія  

Є.Станкович Концерт 

А.Штогаренко Дивертисмент  

Ж. Колодуб  "Танці» 

 

http://www.rshu.edu.ua/images/nauka/zb_2019_ist_stan_muz_01.pdf


Альт: 
Ф.Гофмейстер Концерт 

Гайдн Й Концерт 

Ф.Шуберт Соната 

 О.Мійо  Соната 

Б. Мартіну Концерт  

П. Хіндеміт Соната ( соло). 

П.Хіндеміт  Концерт 

Б. А. Ціммерман. Концерт для гобоя та ф-но. 

Р.  Штраус. Соната. 

К. Ф. Ем. Бах Концерт  

А. Вівальді Концерт  

Шукайло Л. Рапсодія 

Карабіц К.Експромт 

Ляшенко Г. Прелюдія.Танець, Арія 
 

Віолончель: 
Й. Брамс  Соната № 1, 2 

К. М. Вебер  Великий концертний дует 

К. Давидов  Концерт 

Бах І.С. 6 Сюіт ( соло) 

Л. Боккерині Концерти 

Лало Є. Концерт 

Бреваль Ж. Соната 

Штогаренко А. Концерт 

Скорик М. Концерт 

Карабіц К Соната 
 

Контрабас: 
І.С. Бах  6 сюіт (соло) 

Д.Боттезіні Школа 

Драгонетті Д. Концерт 

Г.Еккльс Соната 

С.Кусевицький Концерт 

Діттерсдорф К Концерт 

Бах Й Концерт 

Бетховен Л. Соната 

Технічне 

забезпечення 

Бібліотечні та комп’ютерні мережеві засоби, аудиторія з роялем, 

наявність індивідуального інструментарію, аудіо-та відео 

прилади, інтернет. 

Метод 

оцінювання  
Кількість 

Мінімальна оцінка в 

балах 

Максимальна оцінка в 

балах 

Залік 

Екзамен 

Атестація 

4 

3 

1 

60 

 

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 

 

90 – 100 А відмінно   

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 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

Політика курсу 

Правила взаємодії Політика навчальної дисципліни визначається 

положеннями ОНМА імені А.В. Нежданової щодо 

організації освітнього процесу. 

Додаткова інформація Силабус дисципліни «Спеціальний клас» оновлено на 

засіданні кафедри оркестрових оркестрових струнних 

інструментів  (Протокол №5 від 11 травня 2022р.) 

розглянуто на засіданні Науково-методичної ради 

(Протокол №7 від 29.06.2022) та затверджено на засіданні 

Вченої ради Одеської національної музичної академії імені 

А. В. Нежданової (Протокол №11 від 29.06.2022). 

 

 



СИЛАБУС КУРСУ  

 

Основні характеристики 

Назва українською 

мовою  Спеціальний клас 

Назва англійською 

мовою 

  

 Spеcial class 

Код  02 «Культура і мистецтво» 

Спеціальність  025 «Музичне мистецтво» 

Фахова спеціалізація Композиція 

Освітня програма Освітньо-професійна  

Рівень освіти Перший (бакалаврський) рівень  

Рік навчання 1-4 курс  

Форма навчання Денна  

Кількість годин/ 

кредитів ECTS 

2160/72 

Розподіл годин за 

видами занять 

Індивідуальні заняття Самостійні заняття 

320 год. - денна форма 1840 год. - денна форма 

Контрольні заходи Заліки  – 1,3,5,7 семестри 

Екзамен – 2,4,6 семестри 

Атестація – 8 семестр 

Статус дисципліни / 

кредитного модуля Обов’язковий 

Мова викладання Українська 

Кадрове забезпечення 

Кафедра, що забезпечує 

викладання 

Кафедра теорії музики та композиції 

Викладач (практичні 

заняття) 

Цепколенко Кармела Семенівна, 

Майденберг-Тодорова Кіра Ісааківна, 

Шустов Сергій Львович, 

Копійка Ганна Павлівна 

E-mail та інші контакти 

викладача 

karmella@ukr.net  +38(067)708-90-37 

kiraskorp@gmail.com +38(066)202-15-18  

shustoff.serge@googlemail.com +38(097)222-10-22  

anna.kopejka@gmail.com +38 0505860824 

 

Цілі та предметні результати навчання 

Цілі дисципліни Мета курсу «Спеціальний клас» фахової спеціалізації «Композиція» – 

усебічне освоєння різноманітних жанрів та форм музичного мистецтва з 

враховуванням схильностей, обдарованості та творчого потенціалу 

композитора-початківця. 

Компетентності ЗК 1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК 7. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 10. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

mailto:anna.kopejka@gmail.com


ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

ЗК 12. Здатність працювати автономно.  

ЗК 13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  

ЗК 14. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

ЗК 15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

СК 1. Здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської 

майстерності.  

СК 2. Здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у 

виконавській діяльності.  

СК 3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного 

мистецтва.  

СК 4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між 

теорією та практикою музичного мистецтва.  

СК 5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й 

сучасні досягнення у теорії, історії та методології музичного мистецтва.  

СК 6. Здатність використовувати професійні знання та навички в процесі 

творчої діяльності.  

СК 7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та 

використовувати професійні знання у практичній діяльності.  

СК 8. Здатність здійснювати диригентську діяльність.  

СК 9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу.  

СК 10. Здатність застосовувати базові знання провідних музично- 

теоретичних систем та концепцій.  

СК 11. Здатність оперувати професійною термінологією.  

СК 12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію 

та застосовувати її в процесі практичної діяльності.  

СК 13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних 

зв’язків.  

СК 14. Здатність демонструвати базові навички ділових комунікацій.  

СК 15. Здатність здійснювати редакторську / менеджерську/ лекторську/ 

аранжувальну / звукорежисерську діяльність в сфері музичного мистецтва.  

СК 16. Здатність використовувати засоби масової інформації для 

просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень музичної культури.  

СК 17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні 

технології музикознавчої, виконавської, композиторської, диригентської, 

педагогічної діяльності.  

СК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними 

та світовими традиціями у виконавстві, музикознавстві та музичній 

педагогіці.  

Поглиблені для курсу: 

- Здатність володіти  усіма компонентами та прийомами сучасної 

композиторської техніки;  

- Здатність розуміти принципи роботи при створенні невеликих 

інструментальних п’єс, варіаційної форми, сонатної та форми рондо, 

симфонічної музики та різноманітних жанрів вокально-хорової музики; 

- Здатність вільно  орієнтуватися стилях та тенденціях сучасного 

музичного мистецтва; 

- Здатність аналізувати створену музику, що необхідно для подальшої 

педагогічної діяльності  у галузі композиції. 



Результати навчання РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 

майстерність володіння інструментом (голосом) на належному фаховому 

рівні під час виконавської (диригентської) діяльності.  

РН 2. Володіти методами та навичками оркестрової та ансамблевої гри 

(ансамблевого / хорового співу), репетиційної роботи та концертних 

виступів.  

РН 3. Демонструвати різні методики удосконалення виконавської 

діяльності.  

РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної 

доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та художнього 

змісту.  

РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, 

створювати його художню інтерпретацію.  

РН 6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження 

наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та написання роботи 

відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну 

позицію.  

РН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в 

процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних 

інтерпретацій.  

РН 9. Демонструвати володіння теоретичними та практичними основами 

інструментування, аранжування музики та композиції, вміння здійснювати 

переклад музичних творів для різних колективів (оркестру, ансамблю, 

хору).  

РН 10. Володіти базовими знаннями, практичними навичками 

організаційної та творчої роботи з ансамблевим колективом.  

РН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / 

менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній діяльності.  

РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом.  

РН 13. Вміти здійснювати педагогічну діяльність.  

РН 14. Використовувати на професійному рівні методи та прийоми 

викладання гри на інструменті / вокалу /диригування / теорії, історії 

музики / композиції.  

РН 15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з 

музичного мистецтва.  

РН 16. Виявляти розуміння фінансово-адміністративних принципів 

організації мистецьких заходів, закладів культури та музичної освіти.  

РН 17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних 

стилів різних епох.  

Поглиблені для курсу: 

- Знати основні засоби варіаційного розвитку тематичного матеріалу, 

включаючи різноманітні поліфонічні прийоми, простір застосування яких 

повинен поступово розширюватися;  

- Знати прийоми внутрішнього тематичного контрасту творів 

різноманітного типу, прийоми тематичного і жанрового контрасту між 

частинами твору сюїтного типу при збереженні певної єдності цілого; 

- Знати різні композиторські техніки та принципи будови музичного 

матеріалу;  принципи оркестрового мислення; 

- Знати принципи роботи з літературними джерелами 

- Використовувати  чотири основних підходи до творчого процесу: 

мисленнєвого, почуттєвого, інтуїтивного та сенсорного. 

- Формувати тематичнийматеріал,  

- 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. 

Вимоги до підготовки 

слухачів 

(міждисциплінарні 

зв'язки, що передують 

вивченню дисципліни) 

Курс по композиції розрахований та спрямований на виявлення та 

використання творчих задатків молодого композитора, повного спектру 

його творчого резерву, потенційних можливостей творчої особистості 

суб’єкта, досягнення професійної майстерності для подальшої діяльності. 

 «Спеціальний клас» як професійно-орієнтована дисципліна в курсі 

підготовки композиторів, використовує досягнення та методи 

фундаментальних, прикладних наук, та основних дисциплін циклу 

попередньої та паралельної професійної та практичної підготовки: історії 

виконавства, історії музики, гармонії, поліфонії, аналізу музичних творів, 

фортепіано.  

Зміст дисципліни  Розділ 1.  ( І та ІІ семестри).Компонування циклу п’єс (сюіти), 

Компонування вокального твору 
Тема 1.1. Цикл творів ( цикл, сюіта) (1-2) для одного чи двох інструментів 

Тема 2 1. Романси для голосу та фортепіано(3-4)  

а) для голосу та  фортепіано   

б) для голосу та  інструменту 

Розділ  2.( ІІІ та ІV семестри)..Компонування варіаційного циклу та 

вокального твору 

Тема 2.1. Варіаційний цикл   

Можливості: а) для одного інструмента б) для ансамблевого складу (дует, 

тріо, тощо) 

Тема 2.2. . Романси для голосу та фортепіано(3-4)        

а) для голосу та  фортепіано   б) для голосу та  інструменту 

Розділ 3.( V та VI семестри) .Компонування 3-х часного сонатного циклу 

та вокального циклу  

Тема3.1. Сонатний цикл     для одного чи двох інструментів 

Тема 3.2. . Вокальний цикл для голосу та фортепіано(4-5 романсів) 

  а) для голосу та  фортепіано,   б) для голосу та  інструменту 

Розділ 4.(VІІ та VIII семестри).Компонування  симфонічного твору.  

Тема 4.1. Симфонічний твір для великого симфонічного оркестру 

Дидактичні методи Індивідуально-практичні заняття складаються з: викладання основних 

принципів і методів сучасної композиторської техніки, аналітичної 

роботи над музичним матеріалом творів студентів, перевірки та 

обговорення домашніх завдань. Основними методами роботи є: бесіда, 

розповідь, пояснення, дискусія, консультування, творчий експеримент, 

творчий діалог, апробація. Самостійна робота передбачає виправлення 

помилок і пошук нового музичного матеріалу.  У залежності від 

індивідуальних творчих схильностей студента, а також ступеня його 

підготовленості можлива відома індивідуалізація практичних завдань, 

наприклад, може бути змінений установлений програмний розподіл по 

курсам або приділена більша увага деяким завданням за рахунок інших.  
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Технічне забезпечення Аудиторії з роялем, дошкою та крейдою, проектор, ноутбук, музично-

відтворювальна апаратура, інтернет. 

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

таблицею: 

Метод оцінювання  
Кількіс

ть 

Мінімальна оцінка в 

балах 

Максимальна оцінка в балах 

Залік 

Екзамен 

Атестація 

4 

3 

1 

60 

100 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В  дуже добре  

добре 74-81 С 

64-73 D задовільно  

достатньо 60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно 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 дисципліни «Спеціальний клас» оновлено на засіданні кафедри 

теорії музики та композиції (Протокол № 9 від 12 травня 2022 р.); 

розглянуто на засіданні Науково-методичної ради (Протокол № 7 від  29 

червня 2022 р.) та затверджено на засіданні Вченої ради Одеської 

національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Протокол № 11 від  

29 червня 2022 р). 
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Силабус курсу «Спеціальний клас» 

Фахова спеціалізація «Народні інструменти» 

Кадрове забезпечення 

Викладачі кафедри 

 

 

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 

 

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 даного курсу є спрямування творчих зусиль здобувача на: 

‒ систематизацію фундаментальних знань, фаховий розвиток 

індивідуальної техніки, універсальної виконавської 

майстерності, вільне володіння необхідним комплексом 

технологій для формування музично-художньої свідомості 

музиканта – виконавця в цілому; 

‒ практичну самореалізацію теорії  виконавської майстерності 

 та набуття практичного досвіду використання цих вмінь у 

процесі концертного виконання; 

‒ формування індивідуальної  цілісності психофізіологічних 

Назва українською 

мовою 
Спеціальний клас 

Назва англійською 

мовою 

  

 Spеcial class 

Код  02 «Культура і мистецтво» 
Спеціальність 

 025 «Музичне мистецтво» 
Фахова 
спеціалізація 

Народні інструменти 

Освітня програма Освітньо-професійна 

Рівень освіти Перший (бакалаврський) 

Рік навчання 1-4 (1-8 семестри) 

Форма навчання Денна/заочна 

Кількість годин / 

кредитів ЕСТ  
2160/72 

Розподіл годин за 

видами занять 

Індивідуальні заняття Самостійні заняття 

 

320 годин - денна форма 

170 годин – заочна форма 

1840 годин – денна форма 

1190 годин – заочна форма 

Контрольні заходи  Заліки:1,3,5,7 семестри  

Екзамени: 2,4,6 сем.  

Атестація: 8 сем. 

Статус дисципліни  Обов’язкова 
Мова викладання Українська 

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
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засобів виконавської майстерності; 

‒ підготовку  концертних  виконавців-солістів, солістів 

оркестрів, а також ансамблістів та викладачів  для середніх 

навчальних музичних закладів. 

‒ виховання творчої свідомості та особистої відповідальності 

у справі збереження та розповсюдження здобутків 

національної  та  світової музичної культури. 

В задачі курсу входять: 

‒ вміння адекватно формувати власний 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 

тощо; 

‒ цілеспрямоване вивчення спеціальної літератури, 

присвяченої проблемам виконавства. 

‒ виховання звукової  естетичної  культури виконавця в 

цілому. 

 
Компетентності Загальні (за освітньою програмою) 

ЗК 1.Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і 

письмово. 

 ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

 професійної діяльності. 

 ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

 ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

 різних джерел. 

 ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії. 

 ЗК 7. Здатність бути критичним і самокритичним. 

 ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 ЗК 10. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

 ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

 робіт. 

 ЗК 12. Здатність працювати автономно. 

 ЗК 13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

 ЗК 14. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

 технологій. 

 ЗК 15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Спеціальні (за освітньою програмою) 

СК 1. Здатність демонструвати достатньо високий рівень 

     виконавської майстерності. (предметні компетентності) 

СК 2.Здатність створювати та реалізовувати власні художні 

  концепції у виконавській діяльності. 
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СК 3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу 

 музичного мистецтва. 

 СК 4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності 

між теорією та практикою музичного 

 мистецтва. 

 СК 5. Здатність використовувати знання про основні 

закономірності й сучасні досягнення у теорії, історії та 

 методології музичного мистецтва. 

 СК 6. Здатність використовувати професійні знання та навички в 

 процесі творчої діяльності. 

 СК 7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та 

 використовувати професійні знання у практичній діяльності.   

СК 8. Здатність здійснювати диригентську діяльність. 

СК 9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації 

 художнього образу. 

 СК 10. Здатність застосовувати базові знання провідних 

 музично- теоретичних систем та концепцій. 

 СК 11. Здатність оперувати професійною термінологією. 

 СК 12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню 

 інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності. 

 СК 13. Здатність використовувати широкий спектр 

 міждисциплінарних зв’язків. 

 СК 14. Здатність демонструвати базові навички ділових 

 комунікацій. 

 СК 15. Здатність здійснювати редакторську / менеджерську/ 

лекторську/ аранжувальну / звукорежисерську діяльність в сфері 

 музичного мистецтва. 

 СК 16. Здатність використовувати засоби масової інформації для 

просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень музичної 

 культури. 

 СК 17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні 

 інноваційні технології музикознавчої, виконавської, 

 композиторської, диригентської, педагогічної діяльності. 

 СК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними 

вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, 

 музикознавстві та музичній педагогіці. 

(поглиблені для курсу) 

‒ Володіти музично-аналітичними навичками жанрово-

стильової та образно-емоційної атрибуції музичного твору 

при створенні виконавських, музикознавчих, педагогічних 

інтерпретацій. 

‒ Знати психологію виконавської та педагогічної діяльності; 

загальну  історію музично-виконавського мистецтва  на 

народних інструментах і специфіку суміжних його 

різновидів; теорію виконавського мистецтва та специфіку 

методики. 

‒ Виховання творчої уяви, слухового самоконтролю. 

‒ Виховання звукової культури виконавця. 
Результати навчання  (за освітньою програмою) 

РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 

майстерність володіння інструментом (голосом) на належному 

фаховому рівні під час виконавської (диригентської) діяльності. 
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РН 2. Володіти методами та навичками оркестрової та ансамблевої 

гри (ансамблевого / хорового співу), репетиційної роботи та 

концертних виступів. 

РН 3. Демонструвати різні методики удосконалення виконавської 

діяльності. 

РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до 

певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та 

художнього змісту. 

РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, 

створювати його художню інтерпретацію. 

РН 6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження 

наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та написання 

роботи відповідно до вимог, готовність дискутувати і 

аргументувати власну позицію. 

РН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в 

процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних 

інтерпретацій. 

РН 9. Демонструвати володіння теоретичними та практичними 

основами інструментування, аранжування музики та композиції, 

вміння здійснювати переклад музичних творів для різних 

колективів (оркестру, ансамблю, хору). 

РН 10. Володіти базовими знаннями, практичними навичками 

організаційної та творчої роботи з ансамблевим колективом. 

РН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській 

/ менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній 

діяльності. 

РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його 

понятійно-категоріальним апаратом. 

РН 13. Вміти здійснювати педагогічну діяльність. 

РН 14. Використовувати на професійному рівні методи та прийоми 

викладання гри на інструменті / вокалу /диригування / теорії, історії 

музики / композиції. 

РН 15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні 

знання з музичного мистецтва. 

РН 16. Виявляти розуміння фінансово-адміністративних принципів 

організації мистецьких заходів, закладів культури та музичної 

освіти. 

РН 17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей 

музичних стилів різних епох. 

(поглиблені для курсу) 

‒ Визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та 

самостійно знаходити переконливі шляхи втілення 

музичного образу у виконавстві.  

‒ Вміння самостійно, гнучко та креативно працювати над 

музичним текстом. 

‒ Демонструвати оригінальність, індивідуальність, 

самостійність  та обґрунтованість в прийнятті професійних 

рішень. 

Вимоги до 

підготовки слухачів 

(міждисциплінарні 

зв’язки, що 

Дисципліна «Спеціальний клас» опановується протягом усього 

терміну  навчання бакалаврів музичного мистецтва. Навчання 

відбувається на базі знань та вмінь з циклу попередньої фахової 

підготовки здобувача; передбачає обов’язковий комплексний  підхід 
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сприяють вивченню 

дисципліни) 

- знання практично-теоретичної бази та вміння професійної творчої 

підготовки. 

Опануванню  курсу «Спеціальний клас» сприяють знання та 

навички, що набуваються паралельно з дисциплін: «Ансамбль», 

«Оркестровий клас», дисциплін музично-теоретичного та музично-

історичного циклів, що забезпечує якісну професійну підготовку 

здобувача до професійної-творчо-виконавської діяльності та 

підвищення професійних навичок у подальшому навчанні на ІІ 

(магістерському) рівні.  

Зміст дисципліни  
 

Репертуар, що включається до індивідуального робочого плану 

студента, має бути високохудожнім. Тому протягом чотирирічного 

навчання здобувач має опанувати репертуар у різноманітних стилях 

і жанрах від старовинної музики та творів композиторів-класиків до 

сучасних п’єс. Важливе значення у вихованні культури 

виконавського мистецтва і професіоналізму має вивчення творів 

найрізноманітніших форм – від мініатюр до сонатних циклів та 

концертів в супроводі оркестру (фортепіано). Особливе місце 

повинна зайняти музика українських композиторів в перекладенні 

для народних інструментів. Необхідно особливу увагу звернути на 

виконання творів віртуозного напряму, п’єс естрадного жанру. 

Курс проводиться протягом 8-ми семестрів. Окрім екзаменів та 

заліків один раз в семестр проводяться академічні концерти нового 

репертуару. 

За цей період здобувач повинен виконати: 

- 8 поліфонічних творів в різних стилях (баян, бандура, гітара); 

- 7-8 циклічних творів (оригінальні або в перекладенні); 

- 7-8 віртуозних творів; 

- 10-12 різнохарактерних, різножанрових, різностильових мініатюр; 

- 7-8 сучасних оригінальних творів. 

Класичні циклічні твори повинні виконуватись переважно в 

повному обсязі.   

Індивідуальний робочий план студента в кожному семестрі включає 

6-7 художніх творів та інструктивний матеріал (на І-ІІ курсах). У 

навчальному плані також мають бути 2-3 п’єси для самостійного 

вивчення. Для накопичення репертуару та удосконалення 

виконавської майстерності здобувачу пропонуються повторні 

твори, які він використовує протягом виконавської практики, 

беручи участь у конкурсах та фестивалях. 

Дидактичні методи Теоретико-інформаційні (усний виклад - бесіда, розповідь, 

пояснення, дискусія, консультування, аудіо-,відеодемонстрація, 

особиста демонстрація). 

Практико-операційні (пізнавальна діяльність, технічні вправи, 

алгоритм,  досвід виконання творів публічно). 

Пошуково-творчі (творчий пошук, експеримент, творчий діалог). 

Метод самостійної роботи (робота з нотним текстом, порівняння, 

аналіз). 

Контрольно-оціночні (публічний виступ – концерт, академічний 

концерт). 

Література  1. Алексєєв І.Д. Методика викладання гри на баяні. К.: Мистецтво, 

1957. 

2. Баштан С. Школа гри на бандурі / Сергій Баштан, Андрій 

Омельченко  К. : Музична Україна, 1989.  134 c.  
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3. Білоус В. П. Психологічні аспекти формування виконавської 

художньої майстерності: навч.-метод. посіб.  К.: ДАКККіМ, 

2009.   150 с. 

4. 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    імені І. П. Котляревського. 

Харків, 2017. Вип. 46. 

5. 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.  

6. 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.  

7. 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. 

8. Вітошинський Л. Про мистецтво гри на гітарі; [пер. з німецької  

Л. Мельник]. Львів : БаК, 2006. 284 с. 

9. Власов В. Методика роботи баяніста над поліфонічними 

творами. М., 1991 

10. Власов В. Твори для домри та фортепіано : [ноти]. Тернопіль : 

Навчальна книга – Богдан, 2011.  

11. Геліс М.М., Давидов М.А. Методична розробка принципів 

перекладення фортепіанних творів для баяна, К., 1972. 

12. Горенко Л. Робота баяніста над музичним твором. К., 1982. 

13. Давидов М. Теоретичні основи формування виконавської 

майстерності баяніста (підручник).  К.: Муз. Україна, 1995. 

14. Давидов М.А. Історія виконавства на народних інструментах 

(Українська академічна школа). К., НМАУ імені П.І. 

Чайковського, 2005 

15. Домра [Електронний ресурс]. Режим доступа : 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Домра.  

16. Євдокимов В. Одеська академічна школа народно-

інструментального мистецтва. Одеса, 1999. 

17. Єргієв І. Артистизм музиканта-інструменталіста: монографія. 

Одеса : Астропринт, 2014. 

18. Єргієв І. Український «модерн-баян» як феномен світового 

мистецтва : автореф. Дис. На здобуття наук. Ступ. Канд. Мист. : 

спец. 17.00.03 «Музичне мистецтво.  Одеса, 2006. 

19. Іванніков Т. Гітарне мистецтво XX століття як феномен 

творчості.  К., 2018 

20. Кабачок В., Юцевич Є. Школа гри на бандурі.  К.: Держвидав. 

обр. мист-ва і муз. літ. УРСР, 1958. 246 с. 

21. Костогриз С. Виконавство на балалайці Харківщини як складова 

українського музичного мистецтва (дисертація). Харків, 2017 

22. Костогриз С. Віктор Заболотний – интерпретатор першого 

українського концерту для балалайки з симфонічним оркестром . 

https://ru/
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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. 

23. Костогриз С. Жанрово-стильова система балалайкового 

мистецтва України на сучасному етапі.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. 

24. Лисенко М. Школа гри на чотирьохструнній домрі, Б. Михєєв. К. 

: Муз. Україна, 1989.   

25. Лисенко М. Методика викладання гри на домрі. К. : Муз. 

Україна, 1990.  
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27. Малюта І. Кобзар з Балти. Народна творчість та етнографія.  
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28. Мандзюк Л. Вплив емоційного фактора на психофізіологічну 
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мистецтвознавчий та психолого-педагогічний аспекти: 17.00.03; 

ХДУМ ім. І. П. Котляревського .  Х., 2007.  210 с. 

30. Манілов В., Молотков В. Техніка джазового акомпанементу на 

шестиструнної гітарі.  К.,1998.  203 с. 

31. Матвійчук Л. Методичні основи формування виконавської 

майстерності домриста (посібник для вузів. К., 2000) 

32. Матвіїв Г. В. Звукообразні чинники сучасної бандурної 

творчості: інструментально-виконавський авторський підхід: 

дис… канд. мист.: 17.00.03 / Одесь. нац. муз. акад. імені А.В. 
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33. Міщенко О.В. Виховання навичок ансамблевого музикування. 
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прикладі творів В. Власова). Музичне мистецтво і культура. 

Вип. 3. Одеса: ОДМА ім. А.В. Нєжданової, 2002. С. 287-294.   
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40. Олійник О. Теоретичні аспекти виконавської майстерності 

домриста : специфіка виконання інструментальних прийомів в 

сучасних творах // Збірник. Матер. Міжнародної наук.-практич.  

Конференції : «Академічне народно-інструментальне мистецтво 

в Україні XX-XXI ст.)». Київ, 2003.  

41. Орлова Д. Психофізіологічні закономірності формування ігрових 

навиків домриста [Текст] : навч.-метод. посібник для вищ. муз. 
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виконавця. ДАКККіМ, 2007. 

44.  Семешко А.А. Баянно-акордеонне мистецтво України на зламі 

XX – XXI століть.  Тернопіль, Навчальна книга – Богдан., 2009. 

45. Скляр І. Київсько-харківська бандура.  К.: Музична 

Україна, 1971.  115 с. 

46. Сташевський А.Я. Сучасна українська музика для баяна: 

виражальні засоби, композиційні технології, інструментальний 

стиль. Луганськ, «Янтар», 2013. 

47. Сташевський А.І. Великі жанри в українській музиці для баяна 

(тенденції розвитку в останній чверті XX та на початку XXI ст.). 

Луганськ: Поліграфресурс, 2007. 

48. Хоткевич Г. Підручник гри на бандурі // [упоряд. Черемський П., 

Мішалов В] Харків : Глас, 2004. 240 с. 

49. Хоткевич Г. Музичні інструменти українського народу. Х.: ДВУ, 
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50. Черемський К. Повернення традицій. З історії нищення 
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мистецтво як предмет системології. Монографія. Одеса: 

«Гельветика», 2021. 

 

Рекомендований 

репертуар  

Баян/акордеон 

Класичні твори в перекладенні для баяна 

І. Альбеніс                      Астурія  

                                         Кордова  

І. С. Бах                           Великі прелюдії і фуги для органа 

                                         Маленькі прелюдії і фуги для органа 

                                         Пассакалії і фуги для органа 

                                         Токати і фуги для органа 

                                         Фантазії і фуги для органа 

                                         Фуги для органа 

                                         Прелюдії і фуги, ДТК 1 том, 2 том 

                                         Англійські сюїти 

                                         Французські сюїти 

                                         Чакона 

                                         Органні концерти по Вівальді 

                                         Партити 

І. К. Бах                           Сонати 
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Ф. Е. Бах                          Сонати 

Й. Брамс                          Прелюдії і фуги 

                                          Угорський танець №5 (транскр. І. 

Яшкевича) 

Д. Букстехуде                  Прелюдії і фуги 

Л. Бьольман                     Готична сюїта 

К.-М. Вебер                     Концертштюк 

                                          Вічний рух 

Г. Венявський                  Скерцо-тарантела (транскр. І. Яшкевича) 

А. Вівальді                       4 концерти «Пори року» 

Й. Гайдн                           Сонати 

Г. Гендель                        Сюїти 

Є. Гранадос                      Іспанський танець №5 

С. Гулак-Артемовський  Козачок 

Е. Гріг                               Сюїта «З часів Хольберга» 

М. Калачевський             Баркарола 

                                          Романс 

А. Кос-Анатольський     Прелюдії 

В. Косенко                       Пассакалія 

                                          Етюд-гавот 

                                          Куранта 

Л. Далла                           Присвячення Карузо (транскрипція В. 

Подгорного)  

М. Лисенко                      Журба 

                                           Вальс 

                                           Експромт 

                                           Токата 

Ф. Ліст                              Прелюдія і фуга на тему ВАСН 

                                           Великі етюди за каприсами Паганіні 

Г. Майборода                   Ліричний вальс  

Ф. Мендельсон                 Рондо-каприччіозо  

В. Моцарт                         Сонати, 1. 2 том 

                                           Фантазії  

Н. Паганіні                        Вічний рух 

Л. Ревуцький                    Прелюдія 

                                           Вальс 

                                           Канон 

М. Регер                            Органні прелюдії і фуги 

Я. Ряетс                             Токата 

П. Сарасате                       Хабанера (транскр. І. Яшкевича) 

Д. Скарлатті                      Сонати 

С. Франк                           Прелюдія, фуга і варіації 

                                           Хоральні фантазії №1, 2, 3 

                                           Пастораль    

І. Шамо                             Ранок у лісі 

                                          На гулянці 

                                          Гумореска 

А. Штогаренко                Український танець 

Ф. Шуберт-Ф. Ліст         Лісний цар 

 

Оригінальні твори великої форми 
Ф. Анжеліс                                   Сюїта «Brel-Bach» 
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                                                       Соната «Impasse» 

                                                       Соната «HAITI» 

А. Білошицький                            Партита №1, №2, №3 

                                                       Сюїти №1, №2 «Романтична»,  

                                                       №3 «Іспанська», №4 «З глибини 

віків»,                                    

Х. Бреме                                         Дивертисмент  

В. Власов                                        Концерт-симфонія для баяна і 

камерного       оркестру,  Сюїта «П’ять поглядів на країну ГУЛАГ» 

                                                       Концертний триптих  

                                                       Концертний триптих на тему 

картини  

                                                        І. Босха «Страшний суд»                                

                                                       Концерти №1, 2, 3 для баяна з орк. 

                                                        Сюїта-симфонія 

А. Гайденко                                   Концерт №1 для баяна з оркестром  

                                                        Соната №1 

                                                        Соната №2 «Предковічні відлуння» 

В. Дикусаров                                 Концерти №1, 2 для баяна з орк. 

                                                         Соната №1, №2 «Слов’янська» 

                                                         Концертні партити №1, №2 

                                                         Сюїта «Impression»  

                                                         Болгарський зошит 

                                                         Карпатська сюїта 

Д. Косоріч                                      Концерт для баяна і 

                                                        симфонічного оркестру                                           

Я. Лапинський                               Концерт-веснянка №3 для баяна з              

симфонічним оркестром                                                        

Т. Лундквіст                                  Сюїта «Ботанічна гра» 

                                                        Партита-пікколо 

К. Мясков                                       Концерти №1, 2 для баяна з 

симфонічним оркестром 

А. Нижник                                     Соната №1 

О. Польовий                                  Камерна симфонія для баяна, тріо 

бандур і камерного оркестра 

А. П’яццолла                                 Концерт «Аконкагуа» для 

бандонеона з оркестром 

В. Рунчак                                       «Страсті за Владиславом», 

симфонія для баяна, читця, рок-гурту, відеоряду та симфонічного 

оркестру Сонати №1, 2, Сюїта №1 «Портрети композиторів», №2 

«Українська» 

Л. Самодаєва                                 «Метаморфози №2», для баяна і 

струнних 

А. Сташевський                            Сюїта-зошит «Давньокиївські 

фрески» 

Й. Тамульоніс                               Соната «Ex anima»   

                                                        Партита 

А. Томльонова                               Музика для баяна і струнних 

І. Фельд                                          Сюїта 

І. Шамо                                          Концерт для баяна і камерного 

оркестру 

Ю. Шамо                                       Соната №1 
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                                                       Партита-пікколо 

  

Оригінальні твори малої форми 

Ф. Анжеліс                                     Концертний етюд на тему А. 

П’яццолли 

                                                        З глибини душі 

                                                        Ритмічна коробочка 

                                                        Амальгама 

                                                        Романс 

                                                        Ноктюрн 

                                                        Токата 

                                                        Присвячення Пако 

В. Власов                                       Експромт 

                                                         Скерцо  

                                                         Ноктюрн 

                                                         Веснянка  

                                                         Гаївка 

                                                         Колядка 

                                                         Infinito для баяна з оркестром 

                                                         Телефонна розмова або Чоловік та 

жінка 

                                                          Імпровізація і токата на тему 

ААСе 

                                                          В лабіринтах душі або Terra 

incognita 

                                                          В сузір’ї Центавра 

                                                          Елегія 

                                                          Танок білого індіанця 

 Р. Вюртнер                                      Фантазія на теми опери «Кармен» 

                                                          Кампанелла 

А. Гайденко                                     Вечір в горах 

                                                          Вербунк 

                                                          Весняна хора 

Ю. Ганцер                                        Фантазія 84 

                                                          Пассакалія 

Д. Гарт                                             Скерцо 

В. Гордзей                                       Каприччіо 

В. Грушевський                              Токата №2 

В. Дикусаров                                   Прелюдія b-moll 

                                                          Прелюдія cis-moll 

                                                          Cкерцо 

                                                          Роздум 

                                                          Спогад 

Б. Довлаш                                       Постскриптум 

Г. Катцер                                         Токката 

Д. Косоріч                                      «І буде в той день…» для баяна з 

камерним ансамблем 

                                                         Вокальний цикл на вірші А. 

Ахматової для баяна і сопрано 

                                                         П’ять частин 

                                                         Балада 

                                                         Пуста земля 
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 В. Зубицький                                  Мадригал 

                                                          В наслідуванні Й. Штраусу 

                                                          Прелюдія і токата 

Е. Йоккінен                                     Alone 

М. Ліндберг                                    Гра язичків 

Т. Лундквіст                                   Метаморфози 

П. Макконен                                   Диско-токката 

                                                         Танго-токката 

                                                         Політ над часом 

Л. Малиновський                           Присвячення Я. Сібеліусу 

В. Малих                                         Токката 

Я. Мейсл                                         Токката 

К. М’ясков                                      Інтермеццо 

Я. Олексів                                       Інтермеццо 

                                                         Токката 

П. Ольсен                                        Without a title 

К. Ольчак                                        Фантасмагорія  

В. Подгорний                                  Прелюдія в стилі Скрябіна 

                                                          Циганська рапсодія 

                                                          Ліричний вальс 

                                                          Імпровізація і токата 

                                                          Драматична поема 

Б. Преч                                            3+3+2 

                                                         Рондо-тарантела 

В. Рунчак                                         Месса-реквієм 

В. Сташевський                              Каприччіо в джазовому стилі 

                                                          Монолог-хід 

І. Тараненко                                    «Причинна. За прочитанням Т. 

Шевченка» 

В. Троян                                          Зруйнований собор 

К. Цепколенко                                Той, що вийшов з кола 

Ю. Шамо                                         Імпровізація і бурлеска 

О. Шмидт                                        Токката №1 

                                                         Токката №2 

 

Обробки народної музики 
В. Василенко                                   Концертна п’єса на тему «Шіді-

ріді»  

В. Власов                                         Парафраз на народну тему 

                                                          Свято на Молдаванці 

                                                          П’ять п’єс на сербські теми 

 В. Булавко                                       Концертна п’єса на тему 

укр.нар.пісні «Ґандзя» 

А. Гайденко                                     Молдавська хора 

В. Гальчанський                               «Подоляночка» 

О. Мунтян                                         Молдавський танець 

В. Новіков                                         «Розпрягайте, хлопці коней» 

                                                            Одеська кадриль 

О. Назаренко                                     Концертна самба на бразильську 

тему 

В. Новиков                                        Одеська кадриль  

В. Подгорний                                    Елегійна фантазія на тему 
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укр.нар.пісні «Повій, вітре, на Вкраїну» 

                                                            «Ой, чий то кінь стоїть» 

                                                            Фантазія на тему української 

пісні 

                                                            «Ой, ходила дівчина» 

В. Раду                                               Весняна хора 

М. Різоль                                            «Дощик» 

                                                            Чардаш 

В. Семенов                                         Українська думка 

О. Тимошенко                                    «Ой, у полі жито» 

 

Естрадно-джазові композиції 

А. Аст’є                                                Фантазія e-moll 

                                                              Великий концертний вальс 

                                                              Дивертисмент 

В. Белтрамі                                          Потяг 

                                                              Джазова сюїта 

А. Ван Дамм                                        Бугі-вугі Арта 

В. Власов                                             Концерт-бенд для баяна і джаз-

бенда 

                                                              Добрий настрій 

                                                              Драйв 

                                                              Мені подобається цей ритм 

                                                              Степ 

                                                              Посмішка Брамса 

                                                              Кроки 

                                                              Basso ostinato 

                                                              Польоти уві сні 

                                                              Сьогодні свято 

                                                              Bossa nova 

                                                              Після опівночі 

                                                              Імпровізація на тему К. Жобіма 

«Дівчина з Іпаніми» 

А. Гайденко                                        Ретро-танго 

                                                              Паризькі тайни 

                                                              Дощ в Парижі 

Р. Гальяно                                            Вальс «Марго» 

                                                              Танго для Клод 

                                                              Нью-Йорк танго 

                                                              Сумний клоун 

                                                              French touch  

Дж. Гершвін                                        Я відчуваю ритм 

В. Губанов                                           Коли іде дощ 

П. Дезмонд                                          Спробуємо на 5 

В. Зубицький                                       Люблю тебе, Пезаро 

                                                              Присвячення А. Пьяццоллі 

Ф. Марокко                                          Спробуємо на 10 

 Б. Мирончук                                        Бугі-вугі 

А. Музикіні – Р. Гальяно                    Пісня для Джо 

Я. Олексів                                            Let’s run in jazz 

                                                               У джазовому настрої 

П. Піццигоні                                         Світ і тіні                                                              
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А. П’яццолла                                        Adios Nonino  

                                                              20 років потому 

                                                              Хорал 

                                                              Oblivion 

                                                              Cмерть Ангела 

                                                              Пісня Ангела 

                                                              Novitango 

                                                              Violentango 

                                                              Meditango 

                                                              Kicho 

                                                              Весна в Портеньо 

 Я. Табачник                                        Концертне танго 

Х. Тізол – В. Новіков                         Караван 

К. Тома                                                Лісова балада 

Л. Фанчеллі                                         Кубинські акварелі 

П. Фросіні                                           Карколомний акордеон 

                                                             Веселий кабальєро 

 

Гітара 

Поліфонічні твори 

Андрушко А .                                  Прелюдія і фуга 

Бах Й.С.                                            Прелюдія, фуга і алегро D-dur 

BWV998 

Бах Й.С.                                            Прелюдія d-moll BWV999 

Бах Й.С.                                            Фуга a-moll BWV1000 

Брауер Л.                                          Фуга 

Букстехуде Д.                                   Сюїта e-moll. Перекладення 

Д.Бріма 

Вайс С.Л.                                          Фуга d-moll 

Вайс С.Л.                                          Чакона A-dur 

Вайс С.Л.                                          Чакона a-moll 

Джапарідзе Г.                                   24 прелюдії та фуги для гітари 

Куперен Ф.                                        Пассакалія. Перекладення 

А.Сеговії 

Мілано Ф.                                          Чотири річеркари 

Мударра А.                                        Фантазія Х 

Мударра А.                                        Фантазія ХI 

Пахельбель Й.                                    Чакона a-moll. Перекладеня 

К.Мінамі 

Понсе М.                                             Куранта D-dur 

Рехін І.                                                24 прелюдії та фуги 

Телеман Д.Ф.                                      Дванадцять фантазій для 

скрипки соло 

Уркузунов  А.                                     Прелюдія і фуга 

 

Твори великої форми 

Бернат Ф.                                  Концерт для гітари з оркестром 

«Угорський» 

Бедусенко  С.                                 Сонатіна  

Барріос А.                                       Сюїта «Собор» 

Брауер Л.                                        Сюїта №2 

Брауер Л.                                        Сюїта «Чорний декамерон» 
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Віла-Лобос Е.                                 Концерт для гітари з оркестром 

Грабовський Л.                              Сюїта  

Гальярдо дель-Рей Х.М.                Сюїта «Каліфорнія» 

Джуліані М.                                    Велика увертюра ор.61 

Джуліані М.                                    Концерт для гітари та струнного 

квінтету 

Джуліані М.                                    Россініана №1 e-moll ор.119 

Домінеконі К.                                 Сюїта «Коюнбаба» 

Дієнс Р.                                           Сюіта пам’яті  Віла –Лобоса 

Кастельнуово-Тедеско М.             Концерт D-dur для гітари з 

оркестром 

Кост Н.                                            Концертне рондо A-dur ор.12 

Лауро А.                                             Венесуельська сюїта  

Лауро А.                                             Сюїта-привсячення Д.Дюарту 

Момпу Ф.                                           Компостельска сюїта  

Морено-Торроба Ф.                           Кастильська сюїта 

Родріго Х.                                   Концерт для гітари з оркестром 

«Аранхуес» 

Сор Ф.                                                 Велике соло d-moll ор.14 

Смага К.                 Варіації на тему української народної пісні 

«Метелиця» 

Агуадо Д.                                            Варіації на тему фанданго d-moll 

ор.15 

Брічанелло Д.                                     Соната №1 a-moll 

Брауер Л.                                            Сонати 

Брауер Л.                                             9  концертів для гітари з 

оркестром, Болгарська сюїта, Три моменти. 

Богданович Д.                                     Балканські мініатюри 

Джуліані М.                                        Варіації на тему іспанської фолії 

ор.45 

Джуліані М.                                         Героїчна соната ор.150 

Джуліані М.                                        Соната C-dur ор.15  

Джуліані М.                                         Тема, варіації та фінал A-dur 

ор.9 

Діабеллі А.                                           Великі варіації A-dur ор.104 

Дремлюга М.                                       Соната  

Кастєльнуово-Тедеско М.                  Фантазія для гітари й 

фортепіано . Концерт Ре мажор,Концерт  До мажор , серенада для 

гітари з оркестром ,  соната пам'яті Л. Боккеріні .  

Кастельнуово-Тедеско М.                  Варіації «Через віки» d-moll 

Кастельнуово-Тедеско М.                  Соната D-dur  

Кастельнуово-Тедеско М.                  Сюїта іспанських танців 

«Escarraman» 

Кост Н.                                                 Інтродукція та варіації на тему 

Россіні  

Кост Н.                                                 Фантазія «Від’їзд» ор.54 

Кост Н.                                         Фантазія на теми із опери Белліні 

«Норма» 

Леньяні Л.                                            Варіації на тему каватини 

Д.Россін 

Леньяні Л.                                            Варіації на тірольську тему 

Моліно Ф.                                            Соната G-dur ор.6  
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Морель Д.                                            Варіації на тему Гершвіна  

Морель Д.                                            Сонатина D-dur 

Морено-Торроба Ф.                            Сонатина A-dur 

Паганіні Н.                                           Велика соната A-dur 

Понсе М.                                              Соната №1 «Мексиканська» h-

moll 

Понсе М.                                              Соната №3 d-moll 

Понсе М.                                              Соната №4 «Романтична» A-dur 

Павловіч Д.                                          Соната 

Родріго Х.                                             Соната-«Джіокозо»  

Сор Ф.                                                   Варіації на тему Моцарта 

Сор Ф.                                                   Велика соната №1 C-dur ор.22 

Сор Ф.                                                   Велика соната №2 C-dur ор.25 

Смага К.                    Варіації на тему укр. нар. пісні "Лугом іду, коня 

веду"  

Стецюн М.                             Концерт для гітари з оркестром 

«Іспанський» 

Стасюк Ю.      Варіації на тему української народної пісні «Ой, чий 

то кінь стоїть», Соната 

Таррега Ф.                               Фантазія на теми із опери Д.Верді 

«Травіата» 

Туріна Х.                                               Соната D-dur 

Таррега Ф.                                             Варіації на тему "Хоти" , 

Варіації на тему "Венеціанський карнавал"  

Тансман А.                                            Вариації на тему Скрябіна, 

Пасакалія 

Уолтон У.                                              П’ять багателей 

Хінастера А.                                          Соната  

Хосе А.                                                  Соната 

 

Оригінальні твори 

Агуадо Д.                                                  Блискуче алегро E-dur ор.8 

Агуадо Д.                                                  Вісім контрдансів ор.11 

Андрушко А.                                            «Повість про гори» 

Андрушко А.                                            Твори для гітари 

Барріос А.                                                 Арабеска (етюд №4) 

Барріос А.                                                 Вальс №1 D-dur 

Барріос А.                                                 Вальс №2 A-dur 

Брауер Л.                                                  Три замальовки 

Брауер Л.                                                  Характерний танок 

Брауер Л.                                                  «Хвала танцю» 

Бернат Ф.                                   Українська балада на тему «Рідна 

мати моя», « Магія Карпат» 

Віньяс X.                                                    Фантазія,  Мрії  

Васильєв К.                                                Три лісових малюнки 

Віла-Лобос Е.                                              5 прелюдій  

Віла-Лобос Е.                                              Бразильский танок-шоро 

Віла-Лобос Е.                                              12  етюдів 

Віленський К.                                              Токката . Рондо    

Вігула М.                                                    «Верховино, світку ти наш», 

«Жайворонок»   

Грабовський Л.                                            П'єси для шестиструнної 
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гітари 

Гальярдо дель-Рей Х.М.                             Мадаба 

Гальярдо дель-Рей Х.М.                             Прелюдія «Ночі в Сан-

Лоренцо» 

Грідюшко Є.                                                Твори для гітари 

Дойчинович У.                                            Три біблейські замальовки 

Дієнс Р.                                                        Листи (цикл п’єс) 

Дієнс Р.                                                       «Сон козерога» 

Дієнс Р.                                                       «Фальшиве танго» 

Дюарт Д.                                                     Вальс-рондо ор.128 

Дюарт Д.                                                     Ексцентричний танок 

ор.138 

Дюарт Д.                                                     Ліричний вальс ор.137 

Кастельнуово-Тедеско М.                         Тарантела 

Кастельнуово-Тедеско М.                         Тонаділья 

Каруллі Ф.                                                  Три вальси ор.9 

Кост Н.                                                        Анданте і менует ор.39 

Кост Н.                                                        Анданте і полонез ор.50 

Кост Н.                                                        Вальс-фаворит ор.46 

Косенко В.                                              Мелодія . Старовинний танок, 

Вальс 

Лауро А.                                            Триптих (Аrmada, Madrugada, La 

Negra) 

Лауро А.                                                     Шість креольский вальсів 

Льобет М.                                                   Вальс-скерцо 

Льобет М.                                                   Мазурка  

Льобет М.                                                   Романс 

Лисенко М.                                                Елегія ( перекл. Г. 

Ларичевої).   

Мілка Є.                                                     Три мініатюри 

Малієнко Ю.                             Обробки та варіації на теми укр. нар. 

пісень  

Морель Д.                                                  Бразильський танок 

Морель Д.                                                 «Босса в ре» 

Морель Д.                                                   Креольський романс 

Морено-Торроба Ф.                                 «Ворота Мадриду» 

Морено-Торроба Ф.                                  Замки Іспанії 

Морено-Торроба Ф.                                 Ламанческі наспіви 

Паганіні Н.                                                Каприси №2, 9,13,14, 24  

Панченко Д.                                              Пасакалія (пам’яті 

В.Петрова) 

Панченко Д.                                              Твори для гітари 

Понсе М.                                                   Шість прелюдій 

П’яццола А.                                               П’ять п’єс для гітари соло 

Родріго Х.                                  «У пшеничних полях» 

Родріго Х.                                   Пасакалія  

Родріго Х.                                   Сапатеадо 

Сагрерас Х.                               «Колібрі» 

Сеговія А.                                 «Тонаділья» 

Сор Ф.                                         Серенада E-dur ор.37 

Сор Ф.                                         Шість вальсів ор.18 

Стасюк Ю.                                   Твори для гітари 
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Стецюн М.                                   Вальс 

Стецюн М.                                   Твори для гітари   

Такеміцу Т.                                «Рівнодення» 

Тансман А.                                  Мазурка 

Тансман А.                                  Присвячення Ф.Шопену  

Таррега Ф.                                   Альборада 

Таррега Ф.                                   Андалузький танок 

Таррега Ф.                                   Арабське капріччіо 

Туріна Х.                                     Гаротін та солеарес «Присвячення 

Таррезі» 

Туріна Х.                                     Рафага ор.53 

Туріна Х.                                     Севільяна 

Шиба                                       Фантазія на тему укр. нар. пісні "Віють 

вітри" 

 

Балалайка 

Оригінальні твори великої форми 

Василенко С.          Концерт  

Василенко С.          Сюїта  

Веккер В.                Концерт 

Гайдамака П.          Концерт  

Зубицький В.          Диптих  

Іщенко Ю.               Соната  

Канерштейн О.       Концертіно  

Маруніч В.              Концерт (рукопис) 

Мясков К.               Концерт № 1 

Мясков К.               Концерти №№ 2, 3. 

Мясков К.               Соната  

Стржелінський Ю. Соната-фантазія. 

Тубін О.                   Концерт. 

Фере В.                    Сонатіна  

Швен К.                   Концертштюк 

Швен К.                   Сонатіна. 

Шульман Н.            Концерт  

 

Оригінальні твори малої форми сучасних композиторів 

Білецький В. - Розанова Н. Два вальси  

Білошицький А.                Концертний ноктюрн-поема на тему укр 

нар. пісні. "Ніч яка місячна"  

Василенко С.                        Вальс  

Василенко С.                       Малагуенья  

Василенко С.                       Полька  

Василенко С.                        Форлана та Соррентіна. 

Веккер В.                              Три п'єси 

Власов В.                              Гаївка пер.О.Мурзи 

Власов В.                             Misterio 

Джоплін С.                           Регтайм пер. О.Мурзи. 

Кічанов Е.                       Три українські пісні: «Вийшли в поле 

косарі», «Не щебечи, соловейко», «Коломийка». 

Мясков К.                             Листок з альбому. 

Мясков К.                             Ноктюрн  

Мясков К.                           «Там де Ятрань круто в'ється» 
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Мясков К.                             Токата. 

Тростянський Є.                   Гротеск і роздум  

Тростянський Є. - Грінченко С. Кадриль. 

Тростянський Є. - Дубіна А. Ноктюрн  

Швен К.                               Концертні варіації на тему укр. нар. пісні 

«Їхав козак за Дунай». 

Шульман Н. Болеро. 

Шульман Н. Серенада  

 

Твори малої форми в перекладенні 

Абреу С.                            Бразильский карнавал. обр. Є.Блінова 

Альбеніс І.                        Севілья. Перекладення М. Васильєва  

Альбеніс І.                        Серенада. Обробка М. Осипова  

Барток Б.                           Багатель № 2. Перекладення В. Ілляшевича  

Бах І.                                  Скерцо. Перекладення П.Нечипоренка  

Бах І.                     Соната ля мінор. І Алеманда. 2. Куранта. 

Перекладення О. Данилова  

Бізе Ж.                               Фантазія на теми опери "Кармен".  

Верачіні А.                        Ларго. Перекладення М. Бекназарова  

Власов В.                          Гаївка 

Власов В.                          Misterio 

Власов В.                          Одеський дворик 

В'єтан А.                           Тарантела пер. А.Горбачова М."Престо" 

Глазунов О.                   Іспанський танець. Перекладення О. 

Глухова. 

Глюк К. - Крейслер Ф.   Мелодія. Перекладення М. Бекназарова  

Годовський Я - Хейфець Я. Вальс "Старий Відень". Перекладення 

В. Нагорного  

Дакен Л.                           Зозуля. Перекладення О. Мурзи 

Дебюссі К.                        Місячне сяйво. Перекладення В. 

Ілляшевича  

Дебюссі К.                      Серенада ляльці Перекладення В. 

Ілляшевича  

Дюран А.                          Вальс.  

Ельгар Е.                          Примхливиця. Перекладення О. Глухова.  

Жуковський Г.                Бурлеска. Перекладення В. Ілляшевича  

Кассадо Г.          Танець зеленого диявола. Перекладення В. 

Ілляшевича  

Колесса М.                      Три коломийки. Перекладення Е. 

Поліхраніді  

Крейслер Ф.        Віденське каприччіо. Перекладення П. 

Нечипоренка  

Крейслер Ф.  Прекрасний розмарін. Перекладення В. 

Домбровського  

Крейслер Ф.             Радість кохання. Оранжування М. Успенського  

Крючков Є.          Прелюдія і скерцо 

Куперен Ф.            Маленькі вітряні млини. Перекладення П. 

Нечипоренка  

Люллі Ж. Гавот.              Перекладення П. Нечипоренка  

Метнер М.                     Канцона-серенада. Перекладення М. 

Осипова  

Мійо Д.                            Бразилейра. Перекладення В. Ілляшевича. 
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Моцарт В.                Рондо Соль мажор. Обробка Ф. Крейслера. 

Перекладення П. Нечипоренка  

Моцарт В.                       Рондо з Сонати Ля мажор.  

Обер Ф.       Жига. Обробка Ф. Давіда. Перекладення П.Нечипоренка  

Паганіні Н.                       Вічний рух. Перекладення М. Осипова  

Паганіні Н. - Ліст Ф.        Каприс Перекладення О. Глухова  

Пандер О.                          Сюїта. Рукопис. 

Рамо Ж. - Годовський Л. Тамбурін. Перекладення І. Балмашова  

Рамо Ж. -                           Курка пер. В. Єльчика  М. "Престо" 

Россіні Д.                        Неаполітанська тарантела. Перекладення Б. 

Феоктісова. 

Сен-Санс К.                      Либідь. Перекладення Є. Блінова  

Скарлатті Д.                     Соната № 32. Перекладення В. Щербакова  

Скарлатті Д.                      Соната ре-мажор. Пер. В. Єльчика. 

Скарлатті Д.                      Соната ми-мажор. Пер. В. Єльчика. 

Тартіні А. - Крейслер Ф. Варіації на тему гавота Кореллі 

.Перекладення М. Осипова  

М-де Фалья М.                 Іспанський танець. Обробка Ф. Крейслера. 

Перекладення П. Нечипоренка  

Фільд Дж.                         Ноктюрн. Перекладення В. Зажигіна  

Фіокко І.                           Аллегро. Перекладення П. Нечипоренка. 

Хачатурян А.              Варіації з балету "Гаяне". Перекладення О. 

Шалова  

Хачатурян А.         Танець з шаблями з балету "Гаяне". 

Перекладення О.Шалова  

Хейфець Я.                     В темпі блюз з опери "Поргі і Бесс".Пер. А 

Горбачова. 

Штраус І.                Вальс "Весняні голоси". Вільна обробка М. 

Осіпова. 

Шуберт Ф. - Ельман М.  Серенада. Перекладення Є. Блінова  

 

Бандура 

Інструментальні твори великої форми 

В. Власов. Фантазія на тему І. Шамо «Києве мій». 

О. Герасименко. Симфонічна поема «Viktoria» для бандури та 

симфонічного оркестру. 

М. Дремлюга. Соната № 1 і № 2. - Дремлюга М. Дві сонати. -К., 

Муз. Україна, 1979 

М. Дремлюга. Сюїта № 3, Соната №3. «Поема-рапсодія». -М. 

Дремлюга. Твори для бандури. - К,, Муз. Україна, 1985 

М. Дремлюга. Концерт для бандури з симфонічним оркестром. 

(Рукопис) 

В. Зубицький. Концертний триптих. - Репертуар бандуриста. Вип. II. 

- К., Муз. Україна, 1988 

В. Зубицький. Соната пам’яті К. Мяскова (Рукопис) 

Я. Лапинський. Концерт для бандури з оркестром. 

В. Мартинюк. Концерт для бандури з оркестром «Bandura forever» 

А. Маціяка. Соната. (Рукопис) 

К. Мясков. Концертино № 1. - К. Мясков. П'єси для бандури. - К., 

Муз. Україна, 1984 

К. Мясков. Концертино № 2. (Рукопис) 

В. Самолюк. Симфонія «Ноєві дні» для бандури та симфонічного 
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оркестру 1 ч. 

М. Сільванський. Концерт для бандури с оркестром ля мінор. 

(Рукопис) 

В. Тилик. Концерт для бандури з фортепіано мі мінор. (Рукопис) 

Ф. Шуберт. Соната ля мінор. Для арпеджіоне. Перекладення 

Я. Пухальського. 1970. (Рукопис) 

 

Оригінальні твори малої форми сучасних композиторів 

Ю. Гомельська. «Барва». (Рукопис) 

В. Зубицький. Серенада. - Репертуар бандуриста. Вип. 2. - К.: Муз. 

Україна, 1981 

В. Зубицький Мадригал. - Репертуар, бандуриста. Вип. б. -К.: Муз. 

Україна, 1981 

В. Зубицький. Бурлеска. - Репертуар бандуриста. Вип. 7. - К.: Муз. 

Україна, 1982 

В. Зубицький. Роздум. - Репертуар бандуриста. Вип. 12. - К.: Муз. 

Україна, 1990 

В. Кирейко. Скерцо. - Взяв би я бандуру. Вип. 4. - К.: Муз. Україна, 

1969 

А. Маціяка. Мазурка. Арабеска. Вальс. Із циклу "Музичні акварелі". 

(Рукопис) 

М. Сільванський. Капріччіо. - Взяв би я бандуру, — К.: Муз. 

Україна, 1975 

М. Стецюн. «Etude-impromtu». 

 

Твори в перекладенні для бандури зарубіжних композиторів 

Й. С Бах. Прелюдія-фантазія. - Репертуар бандуриста. Вип. 6. -К.: 

Муз. Україна, 1981 

Й. С Бах. Прелюдія і фуга мі мінор. - Репертуар бандуриста. Вип. 

10. - К.: 1986 

Й. С Бах. Прелюдія і фуга. - Репертуар бандуриста. Вип. 8. -К.: Муз. 

Україна, 1983 

Й. С. Бах  Маленька органна прелюдія та фуга D -Dur (переклад 

Л. Коханської) 

Й. С. Бах  Маленька органна прелюдія та фуга G -Dur (переклад 

Л. Коханської) 

Д. Букстехуде. Прелюдія і фуга ре мінор. - Репертуар бандуриста. 

Вип. 5. - К.: Муз. Україна, 1980 

А. Вівадьді. Речетатив та Аллелуя (переклад Л. Коханської) 

В. Стейль. Фантазія «Чарівний портрет» 

Ц. Франк, Прелюдія та фуга сі мінор 

 

Вокальні твори 

А. Вівадьді.  Речетатив та Аллелуя (переклад Л. Коханської) 

Н. Андрієвська. Якби я вміла вишивати; Л. Рева. Серце не може без 

тебе. 

Й. С. Бах, арія з «Магніфікат» «Quia resorexit» 

Л. Дичко, Л. Українка, «На човні» 

А. Кос-Анатольський, «Князівна Либідь» 

А. Кос-Анатольський «Солов’їний романс» 

В. Герасимчук, «Знов весна» 

І. Шамо, «Гоп-гоп гопака» 
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Укр. нар. пісня в обр. М. Колеси, «Ой, ходить сон» 

Укр. нар. пісня в обр. Д. Задора, «Серед села дичка» 

Укр. нар. пісня в обр. М. Лисенка, «Гарбуз білий» 

Укр. нар. пісня в обр. Б. Лятошинського, «Ой, у полі тихий вітер 

віє» 

Дума в обр. С. Баштана, «Нема гірше як в неволі» 

К. Стеценко, О. Олесь, «Літньої ночі» 

М. Колеса, «На високій полонині» 

Обр. І. Майчика, «Южем си оженив» 

Д. Січинський, Г. Гейне, переклад А. Кримського, «Із сліз моїх» 

М. Вериковский. Ария панночки из опери «Вий»; Б. Лятошинский. 

Ариетта Мирослави из опери «Золотой обруч». - Романсы й 

оперные арии композитсров Украины. Вып. І. Для высокого 

голосам в сопровождении фортепиано. - М.: Гос муз. изд-во, 1960 

К. Данькевич. Ария Варвары из первого действия опери «Богдан 

Хмельницкий». — К.: Муз. Україна, 1986 

Г. Хоткевич. Тече вода в синє море. Чи винна голубка. Мотив 

Шякунталі - Хоткевич Г. Вибрані твори для бандури. Упорядник 

С. Баштан. - К.: Муз. Україна, 1993 

Я. Степовий. Ой три шляхи широкії. Розвійтеся з вітром; О. 

Нижаківський. О не забудь; Д. Сочинський. Із сліз моїх. Не співайте 

мені сеї пісні. У мене був коханий край. Дума про Нечая; Я. 

Лопатинський. Ах, скільки струн в душі дзвенить, її душа - то чайка 

над водою. Горить моє серце; В. Матюк. Родимий краю; М. 

Лисенко. Ой одна я, одна. Не дивися на місяць весною! Ой маю, 

маю я оченята. Садок вишневий. Ой стрічечка до стрічечки. Айстри. 

Ой три шляхи широкії. - Романси українських композиторів-

класиків для голосу в супроводі бандури. Перекладення та 

упорядкування В. Дутчак. - К.: Муз. Україна, 1993 

Перкелис. - М.: Музгиз, 1947 

І. Шамо. Три поради. Впали дві зірниці. Дніпровський вальс. - 

Шамо І. «Крилата пісня». - К.: Муз. Україна, 1985 

С Гулак-Артемовський. Романс Оксани «Місяцю ясний» з опери 

«Запорожець за Дунаєм»; М. Лисенко. Пісня Тараса з опери «Тарас 

Бульба». - Збірник п'єс для бандур та пісень для бандури. Упо-

рядник М. Ключник. - К.: Мистецтво, 1965 

А. Кос-Анатольський, «Ой, якби я голосочок соловейка мала» 

М. Лисенко. Наче та, що з хвиль вродилася (тенор). Оце тая 

стежечка (тенор). Ні, мамо, не можна (сопрано). Якби мені черевики 

(сопрано). - Лисенко М. Зібрання творів. Т. XI. Музична редакція Ф. 

Надененка, літературна редакція М. Рильського 

К. Стеценко. Сонце заходить, гори чорніють. В'ється стежка, Верба. 

- Стеценко К. Т, II. Солоспіви та ансамблі Музична редакція В. 

Кирейка. літературна редакція П. Тичини. - К.: Мистецтво, 1963 

Я. Степовий. Ой поля ви, поля (для баритона). Місяць яснесенький 

(для меццо сопрано). Скоро сонце засміється. - Степовий Я. 

Солоспіви та вокальні ансамблі. Т. II. - К.: Мистецтво, 1965 

Г. Майборода. Димить туман; О. Білаш. Ясени; А. Кос-

Анатольський. Ой ти, дівчино, з горіха зерня. - Співає Д. Гнатюк. 

Упорядник Н. Макарова. - К.: Муз. Україна; 1969 

М. Лисенко. Пісня Наталки з ІІІ дії опери «Наталка-Полтавка». -К.: 

Муз. Україна, 1986 
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 Л. Дичко, Л. Українка, «На човні» 

А. Кос-Анатольський, «Князівна Либідь» 

А. Кос-Анатольський «Солов’їний романс» 

В. Герасимчук, «Знов весна» 

І. Шамо, «Гоп-гоп гопака» 

Укр. нар. пісня в обр. М. Колеси, «Ой, ходить сон» 

Укр. нар. пісня в обр. Д. Задора, «Серед села дичка» 

Укр. нар. пісня в обр. М. Лисенка, «Гарбуз білий» 

Укр. нар. пісня в обр. Б. Лятошинського, «Ой, у полі тихий вітер 

віє» 

Дума в обр. С. Баштана, «Нема гірше як в неволі» 

К. Стеценко, О. Олесь, «Літньої ночі» 

М. Колесса, «На високій полонині» 

Обр. І. Майчика, «Южем си оженив» 

Д. Січинський, Г. Гейне, переклад А. Кримського, «Із сліз моїх» 

 

 

Домра 

Й. С. Бах                 6 сонат і партит для соло 

П. Сарасате           Фантазія на теми опери Ж. Бізе "Кармен" 

В-А. Моцарт         Анданте 

Ф. Мендельсон      Концерт 

Ф. Мендельсон      Інтродукція і тарантелла 

Н. Паганіні             Вічний рух 

Н. Паганіні              Венеціанський карнавал 

Б. Бріттен                Концерт 

К. Сен-Санс             Інтродукція і рондо-капріччіозо 

А. Хачатурян            Концерт 

А. Бацціні                 Рондо 

Г. Венявський          Легенда 

В. Івко                      Концерт-токката 

Я. Сібеліус                 Концерт 

М. Лисенко                Баркарола 

О. Красотов                Спогад 

А. Хачатурян             Велике адажіо 

Н. Паганіні                 Кампанелла 

Б. Дваріонас               Концерт 2,3 ч. 

М. Скорик                  Лірник 

В. Підгорний              Концерт 

А. Білошицький         Триптих "В іспанському стилі" 

В. Косенко                  Мазурка 

В. Власов                    Парафраз на українські теми, транскрипція для 

домри з ф-но О. Олійника 

Р. Годовський           "Старий Відень" 

І. Обревко                   Концертна обробка української народної пісні 

"Біла береза", транскрипція О. Олійника 

О. Олійник                  Мерехтливий звук 

П. Сарасате                 Циганські наспіви 

О. Олійник                  Пісня 

О. Олійник                  Ескіз 

Н. Паганіні                  Кантабіле 

Ю. Гомельська           Теплий дощ 
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Н. Паганіні              24 каприси 

П. Сарасате             Баське капричіо 

П. Сарасате             Андалузький романс 

О. Олійник              Етюд-скерцо 

Д. Фрескобальді     Токата 

П. Хіндеміт             Скерцо 

Б. Міхеєв                 Концерт-билина 

Ф. Шопен                Ноктюрн (в оригіналі Des-dur) 

О. Некрасов             Гуцульське коло 

Г. Жуковський        Гуцульське капричіо 

Є. Станкович          Триптих 

В. Івко                     Щедрівка 

В. Івко                     Концерт-поема 

П. Сарасате             Фантазія на тему опери Ж. Бізе «Фауст» 

В. Власов                Джаз-концертино 

В. Власов                Пантоміма 

А. Хачатурян          Пісня-поема 

М. Скорик               Карпатська рапсодія 

 

Технічне забезпечення Бібліотечні та комп’ютерні мережеві засоби, аудиторія з роялем, 

наявність індивідуального інструментарію, аудіо-та відео 

прилади, інтернет. 

 

 

Метод 

оцінювання  
Кількість 

Мінімальна оцінка в 

балах 

Максимальна оцінка в 

балах 

Залік 

Екзамен 

Атестація 

4 

3 

1 

60 

 

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 

 

 90-100 А відмінно   

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 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

Політика курсу 

Правила взаємодії Політика навчальної дисципліни визначається положеннями ОНМА 

імені А.В. Нежданової щодо організації освітнього процесу. 

Додаткова інформація Силабус дисципліни «Спеціальний клас» оновлено на засіданні 

кафедри народних інструментів (Протокол №9 від 01 червня 2022р.) 

розглянуто на засіданні Науково-методичної ради (Протокол №7 

від 29.06.2022) та затверджено на засіданні Вченої ради Одеської 

національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Протокол 

№11 від 29.06.2022).  

 



Силабус курсу «Спеціальний клас»  

Фахова спеціалізація - Оперно-симфонічне диригування 

Назва українською 

мовою 

Спеціальний клас 

Назва англійською 

мовою 

Special class 

Код  02 «Культура і мистецтво» 

Спеціальність 
 025 «Музичне мистецтво» 

Фахова 

спеціалізація 

Оперно-симфонічне диригування 

Освітня програма Освітньо-професійна 

Рівень освіти Перший (бакалаврський) 

Рік навчання 4 роки (1-8 семестри) 

Форма навчання Денна 

Кількість годин / 

кредитів ЕСТ 

2160/72 

Розподіл годин за 

видами занять 

Індивідуальні заняття 

  

Самостійні заняття 

  

  320 годин - денна форма 

 

1840 годин – денна форма 

 

Контрольні заходи  Заліки: 1,3,5,7 семестри 

 Екзамени: 2,4,6 семестри 

 Атестація: 8 семестр 

Статус дисципліни  Обов'язкова 

Мова викладання Українська 

 

Кадрове забезпечення 

Кафедра, що 

забезпечує 

викладання 

Кафедра оркестрових струнних інструментів та оперно-симфонічного 

диригування 

Викладач  
  

  

Лясота В.М., Чернецький І.І., Молдованов В.В. 

E-mail та інші 

Контакти 
  

Лясота В.М. +380963069863,(Lyasota47@ukr.net) 

Чернецький І.І. +380504921070, i_chernetski@ukr.net  

Молдаванов В.В.+380631875299(vmoldavanov@gmail.com) 

  

 

Цілі та предметні результати навчання 

Цілі дисципліни Головною метою курсу є фахова підготовка оперно-симфонічних 

диригентів, формування та розвиток основних диригентських 

здібностей, вивчення питань методики та практичної роботи з 

симфонічним оркестром. Магістральні завдання курсу: 

 - формування та розвиток основних диригентських здібностей, без 

яких неможлива діяльність диригента як виконавця, організатора та 

керівника; 

mailto:Lyasota47@ukr.net


- володіння навичками інтерпретації творів різноманітних стилів і 

жанрів, оскільки мистецтво диригування вимагає від представника 

цієї професії вміти дешифрувати авторський текст, надавати своє 

тлумачення художнього змісту твору, проявляючи творчу 

індивідуальність, смак, темперамент, волю, передаючи глядачам 

створений спільними зусиллями художньо-інтонаційний образ 

музичного твору. 

Компетентності Загальні (за освітньою програмою) 

ЗК 1.Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і 

письмово. 

 ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

 професійної діяльності. 

 ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

 ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

 різних джерел. 

 ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії. 

 ЗК 7. Здатність бути критичним і самокритичним. 

 ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 ЗК 10. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

 ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

 робіт. 

 ЗК 12. Здатність працювати автономно. 

 ЗК 13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

 ЗК 14. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

 технологій. 

 ЗК 15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Спеціальні (за освітньою програмою) 

СК 1. Здатність демонструвати достатньо високий рівень 

     виконавської майстерності. (предметні компетентності) 

СК 2.Здатність створювати та реалізовувати власні художні 

  концепції у виконавській діяльності. 

СК 3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу 

 музичного мистецтва. 

 СК 4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності 

між теорією та практикою музичного 

 мистецтва. 

 СК 5. Здатність використовувати знання про основні закономірності 

й сучасні досягнення у теорії, історії та 

 методології музичного мистецтва. 

 СК 6. Здатність використовувати професійні знання та навички в 

 процесі творчої діяльності. 

 СК 7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та 

 використовувати професійні знання у практичній діяльності.   

СК 8. Здатність здійснювати диригентську діяльність. 

СК 9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації 

 художнього образу. 

 СК 10. Здатність застосовувати базові знання провідних 

 музично- теоретичних систем та концепцій. 



 СК 11. Здатність оперувати професійною термінологією. 

 СК 12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню 

 інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності. 

 СК 13. Здатність використовувати широкий спектр 

 міждисциплінарних зв’язків. 

 СК 14. Здатність демонструвати базові навички ділових 

 комунікацій. 

 СК 15. Здатність здійснювати редакторську / менеджерську/ 

лекторську/ аранжувальну / звукорежисерську діяльність в сфері 

 музичного мистецтва. 

 СК 16. Здатність використовувати засоби масової інформації для 

просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень музичної 

 культури. 

 СК 17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні 

 інноваційні технології музикознавчої, виконавської, 

 композиторської, диригентської, педагогічної діяльності. 

 СК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними 

вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, 

 музикознавстві та музичній педагогіці. 

(поглиблені для курсу): 
‒ професійно володіти навичками виконання та 

інтерпретації  інструментальних творів різних стилів, жанрів та 

напрямків;  

‒ володіти методикою роботи над твором; 

‒ знати психологію виконавської та педагогічної діяльності;  

‒ володіти засобами комунікативного та виконавського 

керівництва оркестровим колективом.  

 

Результати 

навчання 

(за освітньою програмою) 

РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 

майстерність володіння інструментом (голосом) на належному 

фаховому рівні під час виконавської (диригентської) діяльності. 

РН 2. Володіти методами та навичками оркестрової та ансамблевої 

гри (ансамблевого / хорового співу), репетиційної роботи та 

концертних виступів. 

РН 3. Демонструвати різні методики удосконалення виконавської 

діяльності. 

РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до 

певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та 

художнього змісту. 

РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, 

створювати його художню інтерпретацію. 

РН 6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження 

наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та написання роботи 

відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну 

позицію. 

РН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в 

процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних 

інтерпретацій. 

РН 9. Демонструвати володіння теоретичними та практичними 



основами інструментування, аранжування музики та композиції, 

вміння здійснювати переклад музичних творів для різних колективів 

(оркестру, ансамблю, хору). 

РН 10. Володіти базовими знаннями, практичними навичками 

організаційної та творчої роботи з ансамблевим колективом. 

РН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / 

менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній 

діяльності. 

РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом. 

РН 13. Вміти здійснювати педагогічну діяльність. 

РН 14. Використовувати на професійному рівні методи та прийоми 

викладання гри на інструменті / вокалу /диригування / теорії, історії 

музики / композиції. 

РН 15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні 

знання з музичного мистецтва. 

РН 16. Виявляти розуміння фінансово-адміністративних принципів 

організації мистецьких заходів, закладів культури та музичної освіти. 

РН 17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних 

стилів різних епох. 

(поглиблені для курсу):  

‒ Демонструвати знання всіх інструментів симфонічного  

оркестру, прийоми гри. 

‒ Демонструвати техніку диригування, роботу над партитурою, 

роботу з оркестром, проведення концертного виступу. 

‒ Використовувати знання психології диригування, історію 

музичної естетики і філософії, педагогіки.  

Вимоги до 

підготовки 

слухачів 

(міждисциплінарні 

зв’язки, що 

сприяють 

вивченню 

дисципліни) 

 Дисципліна «Спеціальний клас» вивчається на етапі підготовки 

фахівців освітнього рівня  «бакалавр» в галузі музичного мистецтва. 

Передбачає обов’язковий  комплексний  підхід, що полягає в знанні 

практично-теоретичної бази та розвитку професійно-творчої 

підготовки. 

Для опанування  курсу використовуються знання та навички, які 

набуваються паралельно з таких дисциплін, як «Інструментовка», 

«Читання симфонічних  партитур»,«Оперний репертуар», на 

заняттях музично-теоретичного циклу, що забезпечує можливість 

якісного перспективного навчання здобувачів заради досягнення 

високої професійної-творчої виконавської майстерності. 

Зміст дисципліни  
  

Програма курсу «Спеціальний клас» включає у себе музичні твори, 

що охоплюють різні епохи, жанри, стилі.  

Вимоги щодо контрольно-оцінювальних заходів є наступними: 

Заліки ( 1, 3, 5, 7 семестри): 

1 семестр   

1.  Основи оркестрової техніки диригування  

2. Фермати, їх різновиди, жести зняття.  

3. Методи домашніх занять.  

Частина симфонії (клас, два роялі) 

 3 семестр 

1. Поняття про три види диригентської техніки.  

2. План роботи над партитурою.  



3. Підготовка до репетиційної роботи.  

           Симфонія (клас, два роялі). 

 

  5 семестр 

1. Строї інструментів симфонічного та духового оркестрів.  

2. Метричні схеми. Про диригування напам’ять.  

3. Організація чотирьох фаз диригентського жесту.  

Увертюри до опер (клас, два роялі) 

  7 семестр 

1. Темп, динаміка, паузи.  

2. Основні диригентські здібності.  

3. Затакти, синкопи, диригентська паличка.  

Увертюри до опер (клас, два роялі) 

Екзамени 

2 семестр - Оркестрові фрагменти опер (симфонічний оркестр) 

4 семестр - Фрагменти опер (симфонічний оркестр+ солісти) 

6 семестр – Фрагменти кантат (симфонічний оркестр+солісти+хор)  

Атестація 

Симфонія /частина симфонії. 

Увертюра/симфонічна поема.   

Дидактичні методи  1.Теоретико-інформаційні (усний виклад - бесіда, розповідь, 

пояснення, дискусія, консультування, аудіо-відео демонстрація,.) 

2. Практико-операційні (пізнавальна діяльність, технічні вправи, 

алгоритм) 

3. Пошуково-творчі ( творчий пошук, творчий діалог) 

4.Метод самостійної роботи (робота з нотним текстом, 

порівняння,аналіз) 

5. Контрольно-оцінювальні.  

Література  1. Барсова І. О. Книга про оркестр . К. : Музич. Україна,1988. 157 

с.  

2. Димченко С. С. Диригування: методика викладання. Ч. І. Рівне : 

РДІК, 1997.152 с.  

3. Димченко С. С. Диригування: методика викладання. Ч. ІІ. Рівне : 

РДІК, 1997. 141 с. 

4. Канерштейн М. Питання диригування / Муз.Україна, 1972. 255 

с. 

5. Канерштейн М. Питання диригентської майстерності. К. : Муз. 

Україна, 1980.184 с. 

6. Кириленко Я. О. Теоретичні та практичні засади диригентської 

підготовки : навч. посіб. Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. 

108 с.  

7. Колесса М. Ф. Основи техніки диригування. К. : Держ. вид-во 

образотв. мистец. і л-ри УРСР, 1960.98 с.  

8. Лясота В. Історія диригентського мистецтва. Навчальний 

посібник, Одеса, 2014 р. 

9. Макаренко Г. Виховання оперно-симфонічного диригента: 

досвід останніх десятиліть // Вісник Львівської академії 

мистецтв. Вип. 13. Львів, 2002. С. 50–62.  

10. Мурза С.А. Диригентський жест як інструментально-

виконавський феномен: компаративно-технологічний підхід: 



дис… канд. мист. : 17.00.03 / ОНМА імені А.В. Нежданової. 

Київ, 2021.                                                                                                  

11. Поляков О. Семіотичні особливості складових частин знакової 

системи диригування. К.: Музична Україна, 1980. 

12. Поляков О. Мова диригування. К. 1987.                                                                       

13. Плужніков В. М. Професія диригента та шляхи її формування в 

західноєвропейській театрально-концертній практиці ХІХ 

століття. Виконавське музикознавство. Енциклопедичний 

довідник. Луцьк, 2010. С. 255–256. 

14. Розумний І. Практичний посібник диригування. К.,1959 

15. Турчак С. Деякі аспекти диригента в оперному театрі. К.: 

Музична Україна, 1980 

Рекомендований 

репертуар  

1. Б.Барток Концерт для оркестру. Музика для струнних, 

ударних і челести.  Дивертисмент для струнного оркестру. 

2. І.С.Бах Бранденбурзькі концерти. Увертюри-сюїти. 

Симфонія. Інструментальні концерти (для скрипки, для 

клавесину,потрійний концерт) 

3. В.Белліні Сцени та арії з оп. «Норма», Симфонії, Концерт для 

гобоя 

4. Г.Берліоз Частини з «Фантастичної симфонії. Увертюра 

«Римський  карнавал. Ракоці- марш. 

5. Л.Бетховен Симфонії 1 – 9, частини. Увертюри «Егмонт», 

«Коріолан»,  «Леонора» №3. Німецькі танці, частини з сонат 

для ф-но, нструментальні концерт 

6. Ж.Бізе Увертюра, сцени, арії, дуети з оп «Кармен», дві сюїти 

з «Арлезіанки», симфонії 

7. Д.Бортнянський Концертна симфонія B-dur 

8. Й.Брамс Симфонії 1–4, Дві серенади для великого 

симфонічного оркестру,Угорські танці. Увертюри 

«Академічна», «Трагічна», Вальси (1,2,4,5,6,8,9,11) в 

перекладі для оркестру. 

9. Б. Бріттен «Проста симфонія», Симфонієтта для камерного 

оркестру 

10. А.Брукнер Симфонії 1 – 9, частини. 

11. Р.Вагнер Увертюри та оркестрові фрагменти з опер 

«Лоенгрін», «Тангейзер», «Трістан та Ізольда», «Нюрнберзькі 

мейстерзінгери». 

12. К.М.Вебер Увертюри  до опер «Оберон», «Вільний 

мисливець», «Евріанта», «Запрошення до танцю», 

інструментальні концерти (для ф-но, кларнета, фагота та ін.). 

13. Д.Верді Вступ до опери «Травіата»,увертюри до опер 

«Сицилійська вечерня», «Сила долі», «Набуко», «Ернані», 

сцени та арії з опер «Ріголетто», «Дон Карос», «Отелло». 

14. М.Вериківський Симфонічні варіації, «Веснянки», 

«Закарпатська рапсодія», арії з опери «Наймичка». 

15. А.Вівальді«Пори року», Симфонії, інструментальні концерти. 

16. Й.Гайдн Симфонії № 45 (fismoll),№ 73 (Ddur),№ 82 (Gdur), № 

83 (gmoll), № 92 (Gdur),№ 94, № 94 (з ударами літавр),№ 100 

( Gdur) – «Військова», № 101 ( Adur) –«Годинник», № 103 ( з 

тремоло литавр), частини з сонат для ф-но. Інструментальні 



концерти. 

17. Д.Гершвін Фрагменти з опери «Поргі та Бесс», «Рапсодія в 

блакитних тонах», Симфонічна поема «Американець у 

Парижі» 

18. Р.Глієр Симфонії № 1 – 3, частини. Увертюра на слов’янські 

народні теми. 

19. Е.Гріг Частини з 1-ї та 2-ї сюїт «Пер Гюнт», Симфонічні танці 

на норвезькі теми, Сюїта «З часів Хольберга» 

20. Х.Глюк Симфонії, Увертюри до опер. 

21. С.Гулак-Артемовський Вступ та сцени з опери «Запорожець 

за Дунаєм» 

22. Ш.Гуно Сцени і танці з опер «Фауст», «Ромео і Джульєтта», 

«Скерцо», частини з симфоній Ddur та Esdur. 

23. К.Данькевич Фрагменти з опери «Богдан Хмельницький» і 

балету «Лілея». 

24. А.Дворжак «Слов’янські танці», Симфонії 1 – 5, частини, 

«Празькі вальси». 

25. К.Дебюссі Ноктюрни «Хмари», «Святкування», «Сирени» 

26. Г.Доніцетті Фрагменти з опер «Лючія де Ламермур», 

«Любовний напій» 

27. Л.Дичко Симфонічна поема «Ранок стрілецької страти», 

«Енгармонійна», вокальні цикли. 

28. П.Дюка Симфонічне скерцо «Учень чародія». 

29. А.Кос-Анатольський Романси, пісні, хори. 

30. В.Косенко Героїчна увертюра, Прелюди, 11 гавотів 

31. Ф.Легар Сцени з оперет «Царевич», «Весела вдова», «Країна 

посмішок». 

32. Р.Леонкавалло Сцени з опери «Паяци» 

33. М.Леонтович  Хорові поеми «Льодолом», «Літні тони», 

обробки народних пісень 

34. Ф.Ліст  Симфонічні поеми «Прелюди», 

«Мазепа»,«Угорщина», «Гамлет», «Угорські рапсодії», 2 

епізоди з «Фауста» 

35. М.ЛисенкоУвертюри до опер «Наталка Полтавка»,  «Тарас 

Бульба», сцени та арії, кантата «Радуйся, ниво 

неполитая»,Друга рапсодії Думка-Шумка, обробки народних 

пісень. 

36. С.Людкевич Кантата «Кавказ», фрагменти з опери «Довбуш», 

«Симфонієтта», «Галицька рапсодія» 

37. В.Лютославський Симфонія, частини, 10 польських танців 

 для камерного оркестру. 

38. Б.Лятошинський Симфонії 1- 5, частини, Симфонічна поема 

«Гражина», «На берегах Вісли», Сюїти з музики до к/ф 

«Тарас Шевченко», музика до трагедії «Ромео і  Джульєтта», 

«Слов’янська увертюра», хори 

39. Г.Майборода  «Гуцульська рапсодія», симфонічна 

поема «Лілея»,  Симфонії 1 – 3, частини, романси, пісні, хори. 

40. Г.Малер Симфонії 1 – 9. Частини, «Пісня про землю». 

41. П.Масканьї Сцени з опери «Сільська честь» 

42. Ф.Мендельсон Симфонії: cmoll, dmoll, Adur, Увертюри 



«Сон в літню ніч», «Гебріди», «РюїБлаз»,«Рондо капрічіозо» 

для скрипки з оркестром. 

43. С.Манюшко Увертюра до опери «Галька». 

44. В.А.Моцарт Симфонії 35,36,38,39,40,41, Увертюри до опер:  

«Милосердя Тита», « Весілля Фігаро», «Всі вони  такі», 

«Дон Жуан», «Викрадення з  Сералю»,  «Директор театру», 

«Чарівна флейта», «Маленька нічна серенада», 

«Дивертисменти для оркестру Ddur,  B dur,Fdur», 

інструментальні концерти, частини з  сонат для ф-но, 

«Реквієм». 

45. О.Ніколаї Увертюра до опери «Віндзорські кумушки» 

46. П.Ніщинський «Вечорниці» вступ та хор «Закувала та сива 

зозуля» 

47. А.Онегер Симфонія  «Пасіфік 231», частини 

48. К.Орф Сценічна кантата «КармінаБурана», частини 

49. Д.Пучіні Оркестрові фрагменти, арії, дуети з опер «Богема», 

«Мадам Батерфляй». 

50. М.Равель Дві оркестрові сюїти «Дафніс і Хлоя», Симфонічна  

поема «Вальс», «Болеро», «Іспанська рапсодія». 

51. Л.Ревуцький Кантата «Хустина», 2-га симфонія, частини. 

Фортепіанні п’єси, хори, обробки народних пісень. 

52. О. Респігі «Ноктюрн», «Пінії Рима», «Фонтани» симфонічні 

поеми. 

53. Д.Россіні Увертюри до опер: «Севільський цирульник», 

«Сорока-злодійка», «Семіраміда», «Вільгельм Тель», 

 «СіньорБрускіно чи Випадковий син», «Шовкові 

сходи», симфонія Ddur,серенада, інструментальні концерти. 

54. К.Сен-СансАрії та сцени з опери «Самсон і Даліла», 

«Карнавал тварин» для інструментального ансамблю,  сюїта 

для оркестру. 

55. Я.Сібеліус Симфонії 1 – 7, частини; Симфонічна легенда  

«Фінляндія», Сумний вальс, Сюїта «ПеліасітаМелізанда» 

56. Б.СметанаУвертюра до опери «Продана наречена», 

Тріумфальна наречена,  6 симфонічних поем «Моя 

Батьківщина», Польки. 

57. П.Сокальський Увертюра до опери «Облога Дубно», 

Слов’янский марш для ф-но. 

58. К. Стеценко Хор «Сон», обробки народних пісень: «Чуєш, 

брате мій», «Плавай,плавай, лебедонько», «Вечірня пісня», 

кантата «Шевченкова» 

59. І.Стравінський Частини з сюїт: «Петрушка», «Жар-птиця», 

«Весна священна»; Симфонії 1 – 3,частини. 

60. Є.Станкович Симфонієтта; Симфонія № 3,Фрагменти з 

фольк-опери «Цвіт папороті». 

61. С.Франк Симфонія dmoll, частини. 

62. Ф.Шопен Вальси, мазурки, полонези для ф-но. 

63. А.ШтогаренкоСюїта «Пам’яті Лесі Українки», симфонія-

кантата Україно моя», Сюїта для ф-но «Образи». 

64. Й.ШтраусУвертюри до оперет «Летюча миша», «Циганський 

барон», «Ніч у Венеції», вальси, польки. 



65. Р.Штраус Симфонічні поеми «Дон Жуан», 

«ТільУленшпігель», «Дон Кіхот»,Симфонія «Домашня».. 

66. Ф.Шуберт Симфонії № 1 Ddur,№ 2 Bdur,№ 3 Ddur,№ 4 

Трагічна», № 5  Bdur, № 6 Cdur, № 7 Cdur, № 8 hmoll; частини 

з сонат для ф-но; вальси, серенади. 

67. Р.Шуман Симфонії 1 – 4, частини; 12 симфонічних етюдів; 

частини з сонат для ф-но; фантастичні п’єси для ф-но. 

68. Е.Ельгар «Енігма-варіації», «Елегія», «Серенада» для   

струнного оркестру. 

Технічне 

забезпеченя 

 Бібліотечна нотна та науково-методична література, комп’ютерні 

мережеві засоби, аудиторія з роялем, аудіо- та відео прилади, 

інтернет. 

  

Метод оцінювання  Кількість Мінімальна оцінка в балах Максимальна оцінка в балах 

Залік 

Екзамен 

Атестація 

4  

3 

1 

60 

  

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 

      

90 – 100 А відмінно   

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 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

Політика курсу 

Правила взаємодії Політика  навчальної дисципліни визначається 

положеннями ОНМА імені А.В. Нежданової щодо 

організації освітнього процесу. 

Додаткова інформація Силабус дисципліни «Спеціальний клас» оновлено на 

засіданні кафедри оркестрових струнних інструментів 

та оперно-симфонічного диригування  (Протокол №5 

від 11 травня 2022р.) розглянуто на засіданні Науково-

методичної ради (Протокол №7 від 29.06.2022) та 

затверджено на засіданні Вченої ради Одеської 

національної музичної академії імені 

А.В  Нежданової (Протокол №11 від 29.06.2022). 
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Силабус курсу «Спеціальний клас 
Фахова спеціалізація «Спів»» 

Кадрове забезпечення 
Кафедра, що 
забезпечує 
викладання 

Кафедра сольного співу 

Викладач  
 
 

Зав. кафедрою Стаховська О.В. та науково-педагогічний склад 
кафедри  

E-mail та інші 
Контакти 
 

stahowska@gmail.com 

Цілі та предметні результати навчання 
Цілі дисципліни Метою даного курсу є виховання високопрофесійного артиста-

вокаліста,  технічно, теоретично і практично підготовленого до 
виконавської, репетиційної, педагогічної та суспільно-музичної 
діяльності. Магістральним завданням постає спрямування творчих 
зусиль здобувача на: 

‒ систематизацію фундаментальних знань, фаховий 
розвиток індивідуальної вокальної техніки, універсальної 
виконавської майстерності; 

‒ практичну самореалізацію здобувача як виконавця та 
інтерпретатора вокальних творів усіх академічних жанрів;  

‒ формування індивідуальної цілісності психофізіологічних 
засобів виконавської майстерності;  

‒ підготовку виконавців артистів-вокалістів, а також 

Назва українською 
мовою 

Спеціальний клас 

Назва англійською 
мовою 

Spеcial class 

Код  02 «Культура і мистецтво» 
Спеціальність  025 «Музичне мистецтво» 
Фахова 
спеціалізація 

Спів 

Освітня програма Освітньо-професійна 
Рівень освіти Перший (бакалаврський) 
Рік навчання 1-4 (8 семестрів) 
Форма навчання Денна 
Кількість годин / 
кредитів ЕСТ  

2160/72 

Розподіл годин за 
видами занять 

Індивідуальні заняття 
 

Самостійні заняття 
 

320 годин  
 

1840 годин  

Контрольні заходи  Екзамени – 2,4,6 семестри 
Заліки – 1,3,5,7 семестри 
Атестація – 8 семестр  

Статус дисципліни  Обов’язкова 
Мова викладання Українська 



 2 

викладачів для музичних навчальних закладів середнього 
рівня освіти; 

‒ виховання творчої свідомості та особистої 
відповідальності за справі збереження та розповсюдження 
здобутків національної  та  світової музичної культури. 

Компетентності Загальні (за освітньою програмою) 
ЗК 1.Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і 
письмово. 
 ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
 професійної діяльності. 
 ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
 ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
 ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
 різних джерел. 
 ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії. 
 ЗК 7. Здатність бути критичним і самокритичним. 
 ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
 ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
 ЗК 10. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
 ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 
 робіт. 
 ЗК 12. Здатність працювати автономно. 
 ЗК 13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 
 ЗК 14. Навички використання інформаційних і комунікаційних 
 технологій. 
 ЗК 15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
Спеціальні (за освітньою програмою) 
СК 1. Здатність демонструвати достатньо високий рівень 
     виконавської майстерності. (предметні компетентності) 
СК 2.Здатність створювати та реалізовувати власні художні 
  концепції у виконавській діяльності. 
СК 3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу 
 музичного мистецтва. 
 СК 4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між 
теорією та практикою музичного 
 мистецтва. 
 СК 5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й 
сучасні досягнення у теорії, історії та 
 методології музичного мистецтва. 
 СК 6. Здатність використовувати професійні знання та навички в 
 процесі творчої діяльності. 
 СК 7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та 
 використовувати професійні знання у практичній діяльності.   
СК 8. Здатність здійснювати диригентську діяльність. 
СК 9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації 
 художнього образу. 
 СК 10. Здатність застосовувати базові знання провідних 
 музично- теоретичних систем та концепцій. 
 СК 11. Здатність оперувати професійною термінологією. 
 СК 12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню 
 інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності. 
 СК 13. Здатність використовувати широкий спектр 
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 міждисциплінарних зв’язків. 
 СК 14. Здатність демонструвати базові навички ділових 
 комунікацій. 
 СК 15. Здатність здійснювати редакторську / менеджерську/ 
лекторську/ аранжувальну / звукорежисерську діяльність в сфері 
 музичного мистецтва. 
 СК 16. Здатність використовувати засоби масової інформації для 
просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень музичної 
 культури. 
 СК 17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні 
 інноваційні технології музикознавчої, виконавської, 
 композиторської, диригентської, педагогічної діяльності. 
 СК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними 
вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, 
 музикознавстві та музичній педагогіці. 
 (поглиблені для курсу): 

‒ Здатність володіти базовими навичками теорії та 
методології вокального виконання академічного та 
інноваційного напрямків;  

‒ Здатність володіти базовими навичками методики роботи 
над вокальним твором різної жанрової спрямованості;  

‒ Знання основ гігієни голосу. 
 

Результати 
навчання  

РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 
майстерність володіння інструментом (голосом) на належному 
фаховому рівні під час виконавської (диригентської) діяльності. 
РН 2. Володіти методами та навичками оркестрової та ансамблевої гри 
(ансамблевого / хорового співу), репетиційної роботи та концертних 
виступів. 
РН 3. Демонструвати різні методики удосконалення виконавської 
діяльності. 
РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до 
певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та 
художнього змісту. 
РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, 
створювати його художню інтерпретацію. 
РН 6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження 
наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та написання роботи 
відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну 
позицію. 
РН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в 
процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних 
інтерпретацій. 
РН 9. Демонструвати володіння теоретичними та практичними 
основами інструментування, аранжування музики та композиції, вміння 
здійснювати переклад музичних творів для різних колективів (оркестру, 
ансамблю, хору). 
РН 10. Володіти базовими знаннями, практичними навичками 
організаційної та творчої роботи з ансамблевим колективом. 
РН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / 
менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній діяльності. 
РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-
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категоріальним апаратом. 
РН 13. Вміти здійснювати педагогічну діяльність. 
РН 14. Використовувати на професійному рівні методи та прийоми 
викладання гри на інструменті / вокалу /диригування / теорії, історії 
музики / композиції. 
РН 15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання 
з музичного мистецтва. 
РН 16. Виявляти розуміння фінансово-адміністративних принципів 
організації мистецьких заходів, закладів культури та музичної освіти. 
РН 17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних 
стилів різних епох. 
(поглиблені для курсу): 

‒ Вміння самостійно здійснювати розрізнення та детальний аналіз 
національних вокальних шкіл, їх особливостей; 

‒ Вміння вчасно та креативно використовувати надбані вокально-
технічні навички під час виконання;  

‒ Вміння здійснювати викладання співу з урахуванням 
потреб, цілей навчання, вікових та індивідуальних 
особливостей здобувача. 

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

Дисципліна «Спеціальний клас»  вивчається на етапі підготовки 
фахівців освітнього рівня  «бакалавр» та передбачає обов’язковий  
комплексний  підхід, що полягає в знанні практично-теоретичної бази 
та розвитку професійно-творчої підготовки. 
Для опанування дисципліни використовуються знання та навички, 
набуті на попередньому рівні освіти у класах з фаху, та на заняттях 
музично-теоретичного циклу, що забезпечує можливість якісного 
перспективного опанування дисципліни заради досягнення високої 
професійної творчої та технічної вокально-виконавської майстерності. 

Зміст дисципліни  
 

Репертуарні вимоги по курсах та семестрах є наступними:  
Перший семестр (програма академконцертів та заліків): 

 
- 1 курс: 

Академічний концерт:  
1. Вокаліз з показом діапазону, та технічними навичками 
2. Український романс, або пісня. 
Залік: 
1. Старовинна арія композиторів 17 – 18 ст. 
2. Твір – арія на вибір викладача 
3. Романс українського композитора 19 – 20 ст. 

- 2 курс: 
Академічний концерт: 
1. Старовинна арія італійських композиторів 
2. Художній вокаліз, або арія Г. Генделя К. Глюка, І. Баха. 
Залік: 
1. Арія з опер Дж. Перголезі, Г. Пёрселла, Дж. Каччіні, А. Кальдара, А. 
Скарлатті, А. Вівальді, Романс В. Моцарта. 
2. Романс Західноєвропейського композитора 18 – 19 ст. 
3. Український романс. 

- 3 курс: 
Академічний концерт: 
1. Арія композитора 18 – 19 ст. 
2. Твір на вибір викладача 
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Залік: 
1. Арія західноєвропейського композитора з демонстрацією діапазону 
та технічними вимогами. 
2. Романс слов’янського, або німецького композитора. 
3. Романс М. Лисенко. 

- 4 курс (для набуття професійної кваліфікації соліст-вокаліст 
(оперний, концертний)) 

Академічний концерт: 
2 твори на вибір викладача 
Залік: 
1. Класична арія. 
2. Розгорнута арія західноєвропейського композитора 19 ст. 
3. Романс українського композитора. 

- 4 курс (для набуття професійної кваліфікації соліст-вокаліст 
(концертний)) 

Академічний концерт: 
1. Класична арія, або арія з ораторії чи меси. 
2. Твір на вибір викладача. 
Залік: 
1. Арія з ораторії, кантати, меси композиторів К. Глюка, А. Вівальді, 
Дж. Перголезі, Г. Генделя. 
2. Арія з творів композиторів Д. Бортнянського, М. Березовського, М. 
Лисенка, К. Данькевича, С. Гулака-Артемовського. 
3. Романс українського, або західноєвропейського композитора, або 
частина циклу. 
 

Другий семестр (програма академконцертів та екзаменів): 
- 1 курс: 

Академічний концерт: 
Два твори за вибором викладача 
Екзамен: 
1.Старовина арія. 
2. Романс західно- європейського композитора.  
3. Українська народна пісня. 

- 2 курс: 
Академічний концерт: 
Два твори за вибором викладача 
Екзамен: 
1. Арія з ораторії.  
2. Арія західно-європейського композитора. 
3. Український романс. 

- 3 курс: 
Академічний концерт: 
Два твори за вибором викладача 
Екзамен: 
1. Арія з кантати або ораторії. 
2. Розгорнута арія західноєвропейського композитора з демонстрацією 
діапазону та технічних вимог.  
3. Романс на вірші українських поетів. 

- 4 курс (для набуття професійної кваліфікації артист-вокаліст 
(оперний)) 

Академічний концерт: 
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1. Старовинна арія. 
2. Романс західноєвропейського композитора. 
Атестація: 
1. Класична арія.  
2. Арія західноєвропейського композитора.  
3. Арія українського композитора. 
4. Романс українського або західноєвропейского композитор.  
5. Народна пісня країн світу.  

- 4 курс (для набуття професійної кваліфікації артист-вокаліст 
(камерний)) 

Академічний концерт: 
1. Арія з опери композиторів епохи Бароко.  
2. Романс українського композитора. 
Атестація: 
1. Розгорнута арія з кантати або ораторії. 
2. Цикл, або частина циклу, тривалістю не менше ніж 15 хвилин. 

Дидактичні методи ‒ Теоретико-інформаційні (усний виклад - бесіда, розповідь, 
пояснення, дискусія, консультування, аудіо- та 
відеодемонстрація). 

‒ Практико-операційні (пізнавальна діяльність, вокально-технічні 
вправи, особистий показ (демонстрація), аналіз виконавського 
досвіду). 

‒ Пошуково-творчі (творчий діалог, творчий пошук). 
‒ Метод самостійної роботи (робота з нотним текстом, записами,  

порівняння, аналіз). 
‒ Контрольно-оціночні. 

Література 1. Азарова Л.Г. Методичні принципи формування співучого голосу 
видатного педагога Ф. Ламперті. Вісник Луганського 
національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні 
науки) № 11 (246).  Ч. І.  2012.  С. 102‒109. 

2. Антонюк А. Постановка голосу: Навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів.  К.: Українська ідея, 2000. 

3. Базиликут Б.О. Орфоепія в співі: навч.посібник для ст-тів вищих 
навчальних закладів./Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2001. 126 с.; 

4. Вишневська С. В. Основні дикційно-артикуляційні проблеми у 
вокальному виконавстві : методичні рекомендації до дисципліни 
«Сольний спів» для студентів вищих музичних навчальних 
закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації напряму підготовки «Музичне 
мистецтво». Коломия: Вік, 2015. 36 с. 

5. Гнидь Б. П. Історія вокального мистецтва.  К. : НМАУ, 1997. 320 
с. 

6. Єрошенко О. В. Емоційна сфера у вокальній творчості: музично-
естетичні та виконавські аспекти : дис… канд. мистецтвознав.  
Х., 2008. 211 с. 

7. Зубеляк М. Оперний світ Соломії Крушельницької. Путівник по 
операх з репертуару співачки.  Л.: Апріорі, 2018. 

8. Косопуд Б.Й. Репертуарна вокально-методична розробка для 
баритона для вищих навчальних закладів Л.: ЛНМА, 2017. 

9. Косопуд Б.Й. Соколині злети Павла Кармалюка. Рефлексії.  Л.: 
ЛНМА, 2020. 

10. Кравченко А. Секреты бельканто. Симферополь: Таврида, 1993. 
128 с. 
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11. Кулієва А. Інформаційний підхід до процесу голосоутворення: 
до проблеми сучасного оперного виконавства.  Музичне 
мистецтво і культура. Науковий вісник Одеської держ. муз. 
академії ім. А.В. Нежданової [ред. О.В. Сокол].  Вип. 6.  Одеса : 
Друкарський дім, 2005. – С. 409–417.  

12. Мадишева Т. П. Співак і мова (культура співу мовою оригіналу: 
теорія і практика). Навчальний посібник. Харків: Штрих, 2002. 

13. Навротский В.В. Одесская вокальная школа. Педагогические 
принципы (2003-2010 гг.). Одеса, ОГМА, 2010. С. 139. 

14. 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. 

15. Оганезова-Григоренко О.В. Генезис і розвиток вокальної 
методології: трансформації та синтез : навчально-методичний 
посібник. Одеса : Астропринт, 2015. 84 с. 

16. Оганезова-Григоренко О.В. Теорія і практика формування 
професійного менталітету вокалістів у процесі фахової 
підготовки : монографія. Одеса : Астропринт, 2011. 128 с. 

17. Стасько Г. Психотехніка співу у вокальній педагогіці. 
ІвФранківськ, ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. 174 с. 

18. Шуляр О. Д. Історія вокального мистецтва. Монографія: І ч. 
Івано Франківськ.- Видав. «Плай» ПНУ ім.В. Стефаника, 2010. 
352 с.  

19. Шуляр О. Д. Історія вокального мистецтва: Монографія.-Ч.ІІ 
Івано Франківськ: Видав. «Плай» ПНУ ім.В. Стефаника, 2010. 
360 с.  

20. Franseskevich I. V. United through music. Vocalises, Songs and 
Romanses for a soloist (choir or ensemble) and piano.  Kyiv  Odessa: 
Krasovsky Victor «Melosvit», 2017. 140 pages. 

21. Ohanezova-Hryhorenko O. Autopoiesis as an immanent creative 
process of the artist and musician //Music semiology: categories and 
methods : collective monograph / A.I. Samoilenko, S.V. Osadcha, O. 
Ohanezova-Hryhorenko, L.I. Povzun, ect. Lviv-Torun : Liha-Pres, 
2020. 136 p. 

Рекомендований 
репертуар  

Вокалізи Зейдлера, Абта, Вілінської для всіх голосів. 
Сопрано: 
1. К. Монтеверді, арія Аріани, з опери «Аріана» 
2. К. Монтеверді, арія Друсилли, з опери «Коронація Поппеї» 
3. Г. Гендель, 3 арії Клеопатри, з опери «Ю. Цезар» 
4. Г. Гендель, 2 арії Альцини, з опери «Альцина»  
5. К. Глюк, арія Еврідики, з опери «Орфей та Еврідика» 
6. К. Глюк, арія Альцеста, з опери «Альцеста»  
7. В. Моцарт, арія Заїди, з опери «Заїда» 
8. В. Моцарт, арія Елеттри, з опере «Ідоменей»  
9. В. Моцарт, 2 арії Ілії, з опери «Ідоменей»  
10. В. Моцарт, арія Блондхен, з опери «Викрадення з Сералю» 
11. В. Моцарт, 2 арії Костанци, з опери «Викрадення з Сералю» 
12. В. Моцарт, 2 арії Графині, з опери «Весілля Фігаро»  
13. В. Моцарт, арія Сюзанни, з опери «Весілля Фігаро»  
14. В. Моцарт, 2 арії Церліни, з опери «Дон Жуан»  
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15. В. Моцарт, 2 арії донни Анни, з опери «Дон Жуан»  
16. В. Моцарт, 2 арії донни Ельвіри, з опери «Дон Жуан»  
17. В. Моцарт, арія Паміни, з опери «Чарівна флейта» 
18. В. Моцарт, 2 арії Цариці Ночі, з опери «Чарівна флейта» 
19. Л. ван Бетховен, арія Марцеліни, з опери «Фіделіо»  
20. Дж. Россіні, арія Розіни, з опери «Севільський Цирюльник» 
21. Дж. Россіні, арія Дездемони, з опери «Отелло»  
22. Дж. Россіні, арія Елен, з опери «Дама Озера» 
23. Дж. Россіні, арія Семіраміди, з опери «Семіраміда»  
24. Дж. Россіні, арія Матильди, з опери «Вільгельм Тейль» 
25. Г. Доніцетті, арія Ганни, з опери «Ганна Болейн»  
26. Г. Доніцетті, арія Адіни, з опери «Любовний напій»  
27. Г. Доніцетті, перша арія Лючії, з опери «Лючія ді Ляммермур»  
28. Г. Доніцетті, арія Норіни, з опери «Дон Паскуалє» 
29. В. Белліні, арія Джульєтти, з опери «Монтекі та Капулетті»    
30. В. Белліні, 2 арії Аміни, з опери «Сомнамбула» 
31. В. Белліні, арія Ельвіри, з опери «Пуритане»  
32. Дж. Верді, арія Джильди, з опери «Риголетто»  
33. Дж. Верді, друга арія Травіати, з опери «Травіата»  
34. Дж. Верді, 2 арії Оскара, з опери «Бал маскарад»  
35. Дж. Верді, 2 арії Амелії, з опери «Бал маскарад»  
36. Дж. Верді, арія Наннетти, з опери «Фальстаф»  
37. Р. Вагнер, арія Єлизаветти, з опери «Тангейзер»  
38. Р. Вагнер, арія Ельзи, з опери «Лоенгрін»  
39. Ш. Гуно, арія Маргарити, з опери «Фауст»  
40. Ш. Гуно, арія Джульєтти, з опери «Ромео та Джульєтта» 
41. Ж. Бізе, арія Мікаелли, з опери «Кармен» 
42. Ж. Бізе, арія Лейли, з опери «Шукачі Перлів» 
43. Ж. Массне, арія Манон, з опери «Манон» 
44. Ж. Массне, арія Хімени, з опери «Сід»  
45. Ж. Массне, арія Софії, з опери «Вертер»  
46. А. Дворжак, 2 арії Русалки, з опери «Русалка»  
47. Ж. Шарпантьє, арія Луїзи, з опери «Луїза» 
48. Дж. Пуччіні, арія Манон Леско, з опери «Манон Леско» 
49. Дж. Пуччіні, 2 арії Мімі, з опери «Богема»  
50. Дж. Пуччіні, арія Магди, з опери «Ластівка»  
51. Дж. Пуччіні, арія сестри Анжеліки, з опери «Сестра Анжеліка» 
52. Дж. Пуччіні, 2 арії Ліу, з опери «Турандот»  
53. Ф. Чілеа, 2 арії Адріани, з опери «Адріана Лекуврер»  
54. Р. Штраус, арія Аріадни, з опери «Аріадна в Наксосі»  
55. Р. Штраус, арія Софі, з опери «Кавалер троянди»  
Меццо-сопрано: 
1. К. Монтеверді, 2 арії Оттавії, з опери «Коронація Поппеї»  
2. Г. Перселл, арія Дідони, з опери «Дідона та Еней» 
3. Г. Гендель, 3 арії Рінальдо, з опери «Рінальдо»  
4. Г. Гендель, арія Аріоданте, з опере «Аріоданте»  
5. К. Глюк, арія Орфея, з опери «Орфей та Еврідика»  
6. К. Глюк, арія Альцести, з опери «Альцеста» 
7. К. Глюк, арія Іфігенії, з опери «Іфігенія з Тавриди»  
8. В. Моцарт, 2 арії Керубіно, з опери «Весілля Фігаро»  
9. Дж. Россіні, арія Танкреда, з опери «Танкред»  
10. Дж. Россіні, 2 арії Ізабелли, з опери «Італійка в Алжирі»  
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11. Дж. Россіні, арія Анжеліни, з опери «Попелюшка»  
12. Г. Доніцетті, арія Леонори, з опери «Фаворитка»  
13. К. Вебер, арія Фатіми, з опери «Оберон»  
14. Дж. Верді, арія Ульріки, з опери «Бал Маскарад»  
15. Дж. Верді, арія Азучени, з опери «Трубадур» 
16. Дж. Верді, арія Еболі, з опери «Дон Карлос»  
17. К. Сен-Санс, 2 арії Даліли, з опери «Самсон та Даліла» 
18. Ж. Бізе, 3 арії Кармен, з опери «Кармен»  
19. Ж. Массне, 2 арії Шарлотти, з опери «Вертер»  
20. Р. Штраус, арія Октавіана, з опери «Кавалер троянди»  
Тенор: 
1. Г, Гендель, арія Оронте, з опери «Альцина» 
2. В. Моцарт, 2 арії Бальмонта, з опери «Викрадення з Сералю» 
3. В. Моцарт, арія Педрілло, з опери «Викрадення з Сералю»  
4. В. Моцарт, 2 арії дона Оттавіо, з опери «Дон Жуан»  
5. В. Моцарт, 2 арії Феррандо, з опери «Так поступають всі»  
6. Л. ван Бетховен, арія Флорестіна, з опери «Фіделіо»  
7. Дж. Россіні, арія Ліндора, з опери «Італійка в Алжирі» 
8. Дж. Россіні, арія графа Альмавіви, з опери «Севільський 
Цирюльник» 
9. Г. Доніцетті, арія Неморіно, з опери «Любовний напій» 
10. Г. Доніцетті, арія Едгара, з опери «Лючія ді Ляммермур» 
11. Г. Доніцетті, арія Тоніо, з опери «Дочка полку»  
12. Г. Доніцетті, арія Фернандо, з опери «Фаворитка»  
13. Г. Доніцетті, арія Ернесто, з опери «Дон Паскуалє»  
14. В. Белліні, арія Артуро, з опери «Пуритане» 
15. Дж. Мейербер, арія Рауля, з опери «Гугеноти»  
16. Дж. Верді, арія Родольфо, з опери «Луїза Міллєр»  
17. Дж. Верді, арія Макдуфа, з опери «Макбет»  
18. Дж. Верді, арія Альфредо, з опери «Травіата»  
19. Дж. Верді, арія Рікардо, з опери «Бал Маскарад»  
20. Р. Вагнер, арія Еріка, з опери «Летючий Голландець» 
21. Р. Вагнер, арія Лоенгріна, з опери «Лоенгрін» 
22. Ш. Гуно, арія Фауста, з опери «Фауст» 
23. Ш. Гуно, арія Ромео, з опери «Ромео та Джульєтта»  
24. Ж. Бізе, арія Надіра, з опери «Шукачі перлів» 
25. Ж. Бізе, арія дона Хозе, з опери «Кармен» 
26. Ж. Массне, арія Вертера, з опери «Вертер» 
27. Дж. Пуччіні, арія де Гріє, з опери «Манон Леско» 
28. Дж. Пуччіні, арія Родольфо, з опери «Богема»  
29. Дж. Пуччіні, 2 арії Каварадоссі, з опери «Тоска» 
30. Дж. Пуччіні, 2 арії Калафа, з опери «Турандот»  
Баритон: 
1. К. Глюк, арія Гідраота, з опери «Армида»  
2. К. Глюк, арія Агамемнона, з опери «Іфігенія в Авліді» 
3. В. Моцарт, каватина Фігаро, з опери «Весілля Фігаро» 
4. В. Моцарт, арія Дон Жуана, з опери «Дон Жуан» 
5. Л. Бетховен, арія Пізаро, з опери «Фіделіо» 
6. Г. Доніцетті, арія Камоенса, з опери «Дон Себастьян»  
7. Г. Доніцетті, арія Малатеста, з опери «Дон Паскуале» 
8. В. Белліні, арія Едгара, з опери «Беатріче де Тенда» 
9. Дж. Верді, арія Ренато, з опери «Бал Маскарад»  
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10. Дж. Верді, арія графа ді Луна, з опери «Трубадур» 
11. Дж. Верді, арія Риголетто, з опери «Риголетто»  
12. Дж. Верді, монолог Яго, з опери «Отелло»  
13. Р. Вагнер, пісня Вальфрама, з опери «Тангейзер»  
14. Ж. Бізе, арія Зурги, з опери «Шукачі перлів»  
15. Ш. Гуно, арія Валентина, з опери «Фауст» 
16. К. Данькевич, монолог Богдана, з опери «Богдан Хмельницький» 
17. Дж. Мейербер, балада Нелуско, з опери «Африканка»  
18. Дж. Пуччіні, арія Скарпіа, з опери «Тоска»  
19. Дж. Россіні, каватина Фігаро, з опери «Севільський цирюльник» 
20. А. Тома, монолог Гамлета, з опери «Гамлет» 
Бас: 
1. Г. Берліоз, «Пісня про крису», з ораторії «Засудження Фауста» 
2. А. Бойто, три арії Мефістофеля, з опери «Мефістофель» 
3. Р. Вагнер, монолог Ландграфа з опери «Тангейзер» 
4. Дж. Верді, арія Прочіди, з опери «Сицілійська вечірня»  
5. Ш. Гуно, 2 арії Мефістофеля, з опери «Фауст»  
6. К. Данькевич, арія Кривоноса, з опери «Богдан Хмельницкий» 
7. Л. Деліб, арія Нілаканти, з опери «Лакме»  
8. Дж. Мейєрбер, пісня Марселя, з опери «Гугеноти» 

Технічне 
забезпечення 

Бібліотечна нотна та науково-методична література, комп’ютерні 
мережеві засоби, аудиторія з роялем, аудіо- та відео прилади, інтернет. 

Метод оцінювання Кількість Мінімальна 
оцінка в балах 

Максимальна 
оцінка в балах 

Заліки  4  60 100 
Екзамени 
 

3 
 

60 100 

Атестація 1  60 100 
Сума балів за екзамен/залік переводиться до екзаменаційної оцінки згідно з таблицею: 

 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

 Оцінка за національною шкалою 
 

90 – 100 А відмінно   
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 
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 
Політика курсу 

Правила взаємодії Політика навчальної дисципліни визначається положеннями ОНМА 
імені А.В. Нежданової щодо організації освітнього процесу. 

Додаткова 
інформація 

Силабус дисципліни «Спеціальний клас» оновлено на засіданні 
кафедри сольного співу (Протокол №8 від 26 квітня 2022р.) розглянуто 
на засіданні Науково-методичної ради (Протокол №7 від 29.06.2022) та 
затверджено на засіданні Вченої ради Одеської національної музичної 
академії імені А. В. Нежданової (Протокол №11 від 29.06.2022).  
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Силабус курсу «Спеціальний клас» 

Кафедра спеціального фортепіано 

 

Назва українською 

мовою 
Спеціальний клас 

Назва англійською 

мовою 
Spеcial class 

Код  02 «Культура і мистецтво» 

Спеціальність  025 «Музичне мистецтво» 

Фахова 

спеціалізація 
Фортепіано 

Освітня програма Освітньо-професійна 

Рівень освіти Перший (бакалаврський) 

Рік навчання 1-4 (1-8 семестри) 

Форма навчання Денна/заочна 

Кількість годин / 

кредитів ECTS 
2160/72 кредити 

Розподіл годин за 

видами занять 

Індивідуальні заняття Самостійні заняття 

320 годин - денна форма 

170 годин – заочна форма 

1840 годин – денна форма 

1990 годин – заочна форма 

Контрольні заходи 

Заліки:1,3,5,7 семестри  

Екзамени: 2,4,6 сем  

Атестація: 8 сем 

Статус дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання Українська 

Кадрове забезпечення 

Викладач 

Кафедра спеціального фортепіано 

Завідувачка кафедрою спеціального фортепіано - професорка, Заслужена 

діячка мистецтв України Шевченко Тетяна Іванівна. 

Викладачі кафедри спеціального фортепіано. 

E-mail та інші 

контакти 

викладача 

onma.piano@gmail.com 

Цілі та предметні результати навчання 

Цілі дисципліни Метою курсу «Спеціальний клас» за фаховою спеціалізацією 

«Фортепіано» є комплексна і грунтовна підготовка спеціалістів, які 

майстерно володіють фортепіано, виявляють особистісні якості, необхідні 

для самостійної професійної виконавської та музично-педагогічної 

діяльності.  

Спеціальний клас фортепіано займає чільне місце серед профілюючих 

дисциплін, завданням якого є підготовка фахівців, які мають історично-

теоретичні знання та музично-виконавчі навички, необхідні для отримання 

кваліфікацій «викладач мистецького ліцею/мистецької школи» і 

«концертмейстер-піаніст». 

Цілі курсу: 

‒ підготовка спеціалістів, які вільно орієнтуються в галузі вітчизняної та 

світової музики від середньовіччя та бароко до сучасності; 

‒ систематизація знань та вмінь, набутих раніше; 

‒ поглиблення теоретичних знань, розвиток виконавського мистецтва, 

розуміння та вільне володіння повним комплексом вмінь для створення 

музично-мистецького образу музичних творів; 

mailto:onma.piano@gmail.com
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‒ всебічне розширення музичного кругозору учнів, розвиток творчої 

активності; 

‒ узагальнення знань і навичок, що набуваються, і вміння застосовувати 

їх на практиці; 

‒ виховання розуміння закономірностей музично-історичного процесу; 

‒ виховання вміння реалістично розкривати художній задум 

виконуваних творів та майстерно доносити його до слухачів; 

‒ всебічний розвиток здібностей студентів, розкриття їх 

індивідуальностей, створення концертного репертуару, а також умов 

для реалізації виконавського потенціалу. 

Компетентності Загальні (за освітньою програмою): 

ЗК 1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК 7. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 10. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК 12. Здатність працювати автономно. 

ЗК 13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК 14. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК 15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Спеціальні (за освітньою програмою): 

СК 1. Здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської 

майстерності. 

СК 2. Здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції 

у виконавській діяльності. 

СК 3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу 

музичного мистецтва. 

СК 4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між 

теорією та практикою музичного мистецтва. 

СК 5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й 

сучасні досягнення у теорії, історії та методології музичного мистецтва. 

СК 6. Здатність використовувати професійні знання та навички в 

процесі творчої діяльності. 

СК 7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та 

використовувати професійні знання у практичній діяльності. 

СК 8. Здатність здійснювати диригентську діяльність.  

СК 9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього 

образу. 

СК 10. Здатність застосовувати базові знання провідних музично-

теоретичних систем та концепцій. 

СК 11. Здатність оперувати професійною термінологією. 
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СК 12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню 

інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності. 

СК 13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних 

зв’язків. 

СК 14. Здатність демонструвати базові навички ділових комунікацій. 

СК 15. Здатність здійснювати редакторську / менеджерську/ 

лекторську/ аранжувальну / звукорежисерську діяльність в сфері 

музичного мистецтва. 

СК 16. Здатність використовувати засоби масової інформації для 

просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень музичної 

культури. 

СК 17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні 

технології музикознавчої, виконавської, композиторської, 

диригентської, педагогічної діяльності.  

СК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними 

вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, музикознавстві та 

музичній педагогіці. 

Поглиблені для курсу: 
‒ Володіти музично-аналітичними навичками жанрово-стильової та 

образно-емоційної атрибуції музичного твору при створенні 

виконавських, музикознавчих, педагогічних інтерпретацій. 

‒ Знати психологію виконавської та педагогічної діяльності; 

загальну  історію музично-виконавського мистецтва  фортепіанної 

гри; теорію виконавського мистецтва та специфіку методики. 

‒ Виховання творчої уяви, слухового самоконтролю. 

‒ Виховання звукової культури піаніста. 

‒ Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного 

мистецтва. 

Програмні 

результати 

навчання (РН) 

РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 

майстерність володіння інструментом (голосом) на належному 

фаховому рівні під час виконавської (диригентської) діяльності. 

РН 2. Володіти методами та навичками оркестрової та ансамблевої гри 

(ансамблевого / хорового співу), репетиційної роботи та концертних 

виступів. 

РН 3. Демонструвати різні методики удосконалення виконавської 

діяльності.  

РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до 

певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та 

художнього змісту. 

РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, 

створювати його художню інтерпретацію. 

РН 6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження 

наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та написання роботи 

відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну 

позицію. 

РН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в 

процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних 

інтерпретацій. 

РН 9. Демонструвати володіння теоретичними та практичними 

основами інструментування, аранжування музики та композиції, 

вміння здійснювати переклад музичних творів для різних колективів 
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(оркестру, ансамблю, хору). 

РН 10. Володіти базовими знаннями, практичними навичками 

організаційної та творчої роботи з ансамблевим колективом. 

РН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / 

менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній 

діяльності. 

РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його 

понятійно-категоріальним апаратом. 

РН 13. Вміти здійснювати педагогічну діяльність. 

РН 14. Використовувати на професійному рівні методи та 

прийоми викладання гри на інструменті / вокалу /диригування / теорії, 

історії музики / композиції. 

РН 15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання 

з музичного мистецтва. 

РН 16. Виявляти розуміння фінансово-адміністративних принципів 

організації мистецьких заходів, закладів культури та музичної освіти. 

РН 17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних 

стилів різних епох. 

 Поглиблені для курсу: 
‒ Вміння самостійно, гнучко та креативно працювати над музичним 

текстом. 

‒ Демонструвати оригінальність, індивідуальність, самостійність  та 

обґрунтованість в прийнятті професійних рішень. 

‒ Здатність бути критичним і самокритичним в процесі виконання 

музичного твору. 

Вимоги до 

підготовки 

слухачів 

(міждисциплінарні 

зв'язки, що 

сприяють 

вивченню 

дисципліни) 

Опануванню  курсу «Спеціальний клас» сприяє попередня фахова 

підготовка, а також знання та навички, що набуваються паралельно з 

дисциплін: «Камерний ансамбль», «Концертмейстерський клас», 

«Фортепіанний ансамбль»; фундаментальних дисциплін та курсів 

музично-теоретичного та музично-історичного циклів, що забезпечує 

якісну професійну підготовку здобувача до професійної творчо-

виконавської та музично-педагогічної  діяльності та підвищення 

професійних навичок у подальшому навчанні на другому (магістерському) 

рівні. 

 

Зміст дисципліни Програма курсу «Спеціальний клас» передбачає індивідуальні заняття 

з опанування навичок володіння інструментом. 

Робота в класі спеціального фортепіано спрямована на постійне 

вдосконалення шляхів і методів оволодіння професійними навичками 

піаніста. Програма з фаху повинна охоплювати значний художній 

репертуар і широке коло знань, умінь та навичок, що відповідають 

вимогам естетичного виховання гармонійних професіоналів. 

Репертуар здобувача повинен бути різноманітним та охоплювати всі 

історичні стилі та епохи – від середньовічної музики до сучасності. Вибір 

навчальних творів зумовлюється індивідуальними здібностями здобувача. 

Особливе місце у репертуарному списку належить українській музиці, яка 

формує національну самосвідомість та допомагає у орієнтуватися у 

складних історичних колізіях. 

На семестрові екзамени та заліки виноситься найбільша частина 

творів з індивідуального робочого плану студента, що дозволяє визначати 
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етапи набуття технічної майстерності піаніста та зростання його 

виконавських вмінь. 

 

Репертуарні вимоги та контрольно-оцінювальні методи 

 Курс I семестр II семестр 

1 Академ. концерт 

1. Читання з листа 

2. Самостійно 

підготовлений твір, 

призначений кафедрою 

Залік 

Загальна тривалість 

програми – 15 хвилин 

1. Поліфонічний твір 

(оригінальний) 

2. Один віртуозний етюд 

3. Твір або твори за 

вибором 

Академ. концерт 

Загальна тривалість 

програми – 12-15 хвилин 

Вільна програма 

 

Екзамен 

1. Й.С. Бах ДТК прелюдія та 

фуга (для іноземних 

студентів можливо – двох- 

або триголосна інвенція) 

2. Соната віденського класика 

(або К. Вебер, М. Клементі, 

Ф. Шуберт) – І або ІІ-ІІІ чч. 

3. Віртуозний твір 

4. Кантиленна п’єса 

 2 Академ. концерт 

1. Читання з листа 

2. Самостійно 

підготовлений твір, 

призначений кафедрою 

Залік 

Загальна тривалість 

програми – 20 хвилин 

1. Д. Скарлатті – 2 сонати 

2. Ф. Шопен Ноктюрн 

3. Твори за вибором 

Академ. концерт 

Загальна тривалість 

програми – 12-15 хвилин 

1. Ф. Шопен Віртуозний етюд 

2. Твори (твір) за вибором 

Екзамен 

Загальна тривалість 

програми – 20 хвилин 

1. Поліфонічний твір 

(оригінальний) 

2. Соната або концерт 

 3 Академ. концерт 

1. Читання з листа 

2. Самостійно 

підготовлений твір, 

призначений кафедрою 

 

 

 

 

 

Залік 

Загальна тривалість 

програми – 20 хвилин 

Вільна програма 

Академ. концерт 

1. Ф. Шопен Віртуозний етюд 

2. Два художні етюди різних 

авторів. Один з етюдів може 

бути повільним 

(Ф. Ліст, К. Дебюссі, 

В. Косенко, Л. Ревуцький, 

Б. Лятошинський, 

А. Штогаренко) 

Екзамен 

Загальна тривалість 

програми – 20 хвилин 

1. Поліфонічний твір (може 

бути обробка) 

2. Один або декілька творів 

підвищеної складності 
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 4 Академ. концерт 

1. Читання з листа 

2. Самостійно 

підготовлений твір, 

призначений кафедрою 

Залік 

Загальна тривалість 

програми – 20 хвилин 

Вільна програма, що 

включає також твори 

композиторів ХХ-ХХІ ст. 

Атестація  

Загальна тривалість 

програми – 30 хвилин 

1. Імітаційна поліфонія 

(Й.С. Бах, 

П. Хіндеміт, 

М. Скорик) 

2. Великий твір вільної форми 

підвищеної складності 

3. Твір українського автора 

Дидактичні методи ‒ Мотиваційно-орієнтаційний - виступає спонукальним чинником 

активізації навчання в класі з фаху, орієнтує на професійне 

вдосконалення, розвинутий інтерес до музично-виконавський 

діяльності.  

‒ Когнітивно-компетентнісний - засвоєння знань в галузі музичного 

мистецтва, розвинення музичного тезаурусу, сформованість вмінь 

художньо-педагогічного аналізу музичних явищ, загальна 

мистецька ерудицію.  

‒ Операційно-результативний - формування виконавських умінь і 

навичок, наявність виконавської рефлексії та високий рівень 

володіння технічними прийомами гри. Провідний функціональний 

чинник, що зумовлює високу результативність навчання 

‒ Творчо-виконавський - застосування набутих знання та навичок у 

практичній діяльності; відображає високий рівень самостійності та 

самоорганізації у виконанні творчих завдань, здатність до 

створення власної виконавської інтерпретації.  

Література 1. Геді А. І. Еволюція фортепіанного стилю Б.Бартока. Проблеми 

взаємодії мистецтв, педагогіки та теорії і практики освіти. Харків: 

ХНУМ, 2020. Вип. № 57. С. 45-60 

2. Волик О. О. Конфігурація піанізму та композиції у творчій 

свідомості Ф. Шопена.  Традиції та новації у вищій архітектурно-

художній освіті : зб. наук. праць. Харків : ХДАДМ, 2018. Вип. 2. С. 

109–113 

3. Волик О. О. Класичне та акласичне у виконавських інтерпретаціях 

Етюдів op. 25 Фридерика Шопена. Науковий вісник Національної 

музичної академії України імені П. І. Чайковського : зб. наук. праць. 

Київ : НМАУ ім П. І. Чайковського, 2018. Вип. 123. С. 39–48. 

4. Волик О. О. Художній етюд на перехресті віртуозності та 

концептуалізму Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. 

Музикознавство [зб. наук. праць]. Київ : Міленіум, 2018. Вип.1 (10). 

С. 291–295. 

5. Касьяненко Л.О. Про семантику Прелюдій Ф.Шопена.  Науковий 

вісник НМАУ ім.П.І.Чайковського. Музичне виконавство. К.: 

НМАУ, 2000.  Вип. 5, кн.4. С.111-119. 
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виконавському просторі першої половини ХХ століття. Часопис 
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11. Сапсович O. Емоційна пам’ять музиканта-виконавця (до 

постановки питання). Музичне мистецтво і культура: Науковий 

вісник ОНМА імені А. В. Нежданової. 2020. Вип31/1. C. 147-160. 
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Рекомендований 

репертуар 

 

Бах Й.С. Англійські сюїти 

Бах Й.С. Клавірні концерти 

Бах Й.С. Партити 

Бах Й.С. Французькі сюїти 

Бах Й.С.  Бузоні Ф. Обробки органних творів 

Бах Й.С.  Гончаров О.М. Органні прелюдії 

Бах Й.С. Добре темперований клавір 1,2 том 

Бах Й.С. Токати 

Бетховен Л. 32 варіації 

Бетховен Л. Багателі 

Бетховен Л. Концерти для фортепіано з оркестром 

Бетховен Л. Рондо 

Бетховен Л. Сонати 

Брамс Й. Балади 

Брамс Й. Варіації та тему Шумана 

Брамс Й. Інтермецо 

Брамс Й. Капричіо 

Брамс Й. Концерти для фортепіано з оркестром 

Брамс Й. Рапсодії 

Брамс Й. Скерцо 

Брамс Й. Сонати 

Бріттен Б. Канікулярний щоденник 

Бріттен Б. Концерт для фортепіано з оркестром 

Вебер К.М. Сонати 

Гайдн Й. Варіації 

Гайдн Й. Концерти для фортепіано з оркестром 

Гайдн Й. Сонати 

Гершвін Дж. Концерт 

Гершвін Дж. Прелюдії 

Гершвін Дж. Рапсодія в стилі блюз 

Гріг Е. Концерт для фортепіано з оркестром 

Гріг Є. Соната ля мінор 

Дебюссі К. «Бергамаська сюїта» 

Дебюссі К. Дитячий куток 

Дебюссі К. Естампи 

Дебюссі К. Етюди 

Дебюссі К. Ноктюрн 

Дебюссі К. Образи 

Дебюссі К. Острів радості 

Дебюссі К. Прелюдії 

Дебюссі К. Сюїта «Для фортепіано» 

Дебюссі К. Фантазія для фортепіано з оркестром 

Клементі М. Сонати 

Ліст Ф. «Втіхи» 

Ліст Ф. «Мефісто-вальс» 

Ліст Ф. «Роки подорожей» 

Ліст Ф. «Танець смерті» 

Ліст Ф. Великі етюди по Паганіні 

Ліст Ф. Концерти для фортепіано з оркестром 

Ліст Ф. Соната після читання Данте 

Ліст Ф. Сонати 

Ліст Ф. Транскрипції 
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Ліст Ф. Трансцендентні етюди  

Ліст Ф. Три концертні етюди 

Ліст Ф. Угорські рапсодії 

Ліст Ф. Юнацькі етюди 

Мендельсон Ф. «Серйозні варіації» 

Мендельсон Ф. Концерти для фортепіано з оркестром 

Мендельсон Ф. Пісні без слів 

Мендельсон Ф. Прелюдії та фуги 

Мендельсон Ф. Рондо-капріччіозо 

Мійо Д. Концерти для фортепіано з оркестром 

Моцарт В.А. Варіації 

Моцарт В.А. Концерти для фортепіано з оркестром 

Моцарт В.А. Сонати 

Моцарт В.А. Фантазії 

Мошковський М. Етюди 

Пуленк Ф. Концерт До-дієз мінор 

Равель М. Благородні та сентиментальні вальси 

Равель М. Гра води 

Равель М. Гробниця Куперена 

Равель М. Концерти для фортепіано з оркестром 

Равель М. Нічний Гаспар 

Равель М. Павана на смерть інфанти 

Равель М. Сонатина 

Ревуцький Л. Сонати 

Рудницький А. Соната 

Сен-Санс К. Концерти для фортепіано з оркестром 

Скарлатті Д. Сонати 

Франк Ц. Прелюдія, фуга і варіації 

Франк Ц. Прелюдія, хорал і фуга 

Хіндеміт П. Інтерлюдії і фуги 

Черні К. Етюди тв.740 

Черні К. Токата 

Шопен Ф. Балади 

Шопен Ф. Блискучі варіації 

Шопен Ф. Вальси 

Шопен Ф. Експромти 

Шопен Ф. Етюди 

Шопен Ф. Колискова 

Шопен Ф. Концерти для фортепіано з оркестром 

Шопен Ф. Мазурки 

Шопен Ф. Ноктюрни 

Шопен Ф. Полонези 

Шопен Ф. Прелюдії 

Шопен Ф. Скерцо 

Шопен Ф. Сонати 

Шопен Ф. Фантазія 

Шопен Ф. Фуга 

Шуберт Ф. Сонати 

Шуман Р. «Дитячі сцени» 

Шуман Р. «Метелики» 

Шуман Р. «Фантастичні п’єси»  

Шуман Р. Арабески 
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Шуман Р. Варіації «ABEGG» 

Шуман Р. Віденський Карнавал 

Шуман Р. Етюди по каприсам Паганіні 

Шуман Р. Карнавал 

Шуман Р. Концерт для фортепіано з оркестром 

Шуман Р. Концертні етюди по каприсам Паганіні 

Шуман Р. Новелети 

Шуман Р. Симфонічні етюди 

Шуман Р. Сонати 

Барвінський В. «Думка» 

Барвінський В. Варіації 

Барвінський В. Пісня. Серенада. Імпровізація 

Барвінський В. Прелюдії 

Барвінський В. Соната 

Барвінський В. Українська сюїта  

Бібік В. Прелюдії та фуги 

Борисов В. Концерти для фортепіано з оркестром 

Борткевич С. Етюди 

Бортнянський Д. Клавірні сонати 

Караманов А. Варіації 

Коломієць А. Варіації на тему Ревуцького 

Кос-Анатольський А. «Буковинська сюїта» 

Кос-Анатольський А. «Гомін Верховини» 

Кос-Анатольський А. «Гуцульська токата» 

Кос-Анатольський А. 12 прелюдій 

Кос-Анатольський А. Концерт для фортепіано з оркестром 

Кос-Анатольський А. Скерцо 

Косенко В. Етюди тв. 8 

Косенко В. Етюди у формі старовинних танців 

Косенко В. Поеми 

Косенко В. Сонати 

Лисенко М. «Думка-шумка» 

Лисенко М. Баркарола 

Лисенко М. Великий концертний вальс 

Лисенко М. Героїчне скерцо 

Лисенко М. Елегія 

Лисенко М. Перша рапсодія на дві українські теми 

Льонко Є. Прелюдії та фуги для органу в обробці для фортепіано 

Лятошинський Б. «Відображення» 

Лятошинський Б. Концертний етюд 

Лятошинський Б. Прелюдії 

Лятошинський Б. Слов’янський концерт  

Сільвестров В. Сонати 

Сімович Р. Соната 

Сімович Р. Сонатини 

Скорик М. Концерт До мажор 

Скорик М. Прелюдії і фуги 

Скорик М. Токата 

Скорик М. Цикл п'єс «В Карпатах»  

Фрейдлін Я. Романтична соната для фортепіано 

Шамо І. «Гумореска» 

Шамо І. «Гуцульські акварелі» 
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Шамо І. «Тарасові думи»(з 6 новел) 

Шамо І. «Українська сюїта» 

Шамо І. «Фантастичний марш» для фортепіано 

Шамо І. 2 токати 

Шамо І. Прелюдії 

Штогаренко А. Поема-концерт для фортепіано з оркестром 

Яковчук О. Прелюдії та фуги 

Технічне 

забезпечення 

Рояль, піаніно, цифрові піаніно 

Комп’ютерні мережеві засоби 

Відтворювальна музично-технічна апаратура, аудіо- та відео- прилади 

Концертна зала 

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 

Залік 

Екзамен 

Атестація 

4 

3 

1 

60 

 

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 

90 – 100 A відмінно 

82 – 89 B дуже добре 

74 – 81 C добре 

64 – 73 D задовільно 

60 – 63 E достатньо 

35 – 59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

Політика курсу 

Правила взаємодії Політика навчальної дисципліни визначається положенням ОНМА імені 

А.В. Нежданової щодо організації освітнього процесу. 

Додаткова 

інформація 

Силабус  дисципліни «Спеціальний клас»(фортепіано) оновлено на 

засіданні кафедри спеціального фортепіано (Протокол №7 від 04 квітня 

2022р.) розглянуто на засіданні Науково-методичної ради (Протокол №7 

від 29.06.2022) та затверджено на засіданні Вченої ради Одеської 

національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Протокол 

№11 від 29.06.2022).  

 



Основні характеристики 

Назва українською 

мовою  Спеціальний клас 

Назва англійською 

мовою 

  

 Spеcial class 

Код  02 «Культура і мистецтво» 

Спеціальність  025 «Музичне мистецтво» 

Фахова спеціалізація  Хорове диригування 

Освітня програма  Освітньо-професійна 

Рівень освіти  Перший (бакалаврський) 

Рік навчання  1, 2, 3, 4 (1 – 8 семестри) 

Форма навчання Денна та заочна 

Кількість годин / 

кредитів ЕСТS 

 

2160/72 

Розподіл годин за 

видами занять 

Індивідуальні заняття 

 

320 годин – денна форма 

170 годин – заочна форма 

Самостійна робота 

 

1840 годин – денна форма 

1990 годин – заочна форма 

Контрольні заходи Екзамени Заліки Атестація 

2, 4, 6 семестри 1, 3, 5, 7 семестри 8 семестр 

Статус дисципліни / 

кредитного модуля Обов’язкова 

Мова викладання українська 

 

Кадрове забезпечення 

Кафедра, що 

забезпечує 

викладання 

 Кафедра хорового диригування 

Викладач   Викладачі кафедри, а саме:  

Бондар Євгенія Миколаївна, 

Заболотна Ніна Георгіївна 

Шпак Галина Сергіївна, 

Віла-Боцман Олександр Петрович, 

Кучурівський Юрій Степанович, 

Савенко Сергій Миколайович 

E-mail та інші 

контакти 

викладача 

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

 067-716-79-65; nina14may@gmail.com 

galina.shpak425597@gmail.com , ORCID 0000-0001-8866-3236; 

avilabotsman@gmail.com , ORCID: 0000-0002-5186-893X; 

yskuchurivskyy@ukr.net , ORCID 0000-0003-0007-8636; 

s.n.savenko17@gmail.com, ORCID 0000-0002-0083-4692 

Цілі та предметні результати навчання 

Цілі дисципліни Мета курсу – виховання високопрофесійного музиканта-хормейстера,  

технічно, теоретично і практично підготовленого до виконавської, 

репетиційної, педагогічної та суспільно-музичної діяльності.  

Курс спрямований на отримання практичних хормейстерських навичок 

та вмінь інтерпретації різних за жанрово-стильовими покажчиками 

хорових творів; дозволить сформувати навички спеціального (вокально-

хорового, диригентсько-технічного (мануального), виконавсько-

mailto:еva07bond@gmail.com
mailto:nina14may@gmail.com
mailto:еva07bond@gmail.com
mailto:avilabotsman@gmail.com
mailto:s.n.savenko17@gmail.com


інтерпретаційного аналізу вокально-хорових творів; виробити уміння 

самостійної роботи над музичним твором та уміння аргументовано 

формувати власну думку про ціннісні критерії музичної інтерпретації; 

вміння критично осмислювати стилістично-виконавські процеси 

вокально-хорового жанру. Під час занять повинні ставитися і 

розв’язуватися питання теорії і практики художньої творчості і 

виконавства, нерозривно пов’язані з процесом виховання музиканта-

митця зі сталим гуманістичним світоглядом, національною 

самосвідомістю.  

Компетентності Загальні (за освітньою програмою): 

ЗК 1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК 7. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 10. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК 12. Здатність працювати автономно. 

ЗК 13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК 14. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК 15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Спеціальні (за освітньою програмою): 

СК 1. Здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської 

майстерності. 

СК 2. Здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у 

виконавській діяльності. 

СК 3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного 

мистецтва. 

СК 4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між 

теорією та практикою музичного мистецтва. 

СК 5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й 

сучасні досягнення у теорії, історії та методології музичного мистецтва. 

СК 6. Здатність використовувати професійні знання та навички в 

процесі творчої діяльності. 

СК 7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та 

використовувати професійні знання у практичній діяльності. 

СК 8. Здатність здійснювати диригентську діяльність.  

СК 9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього 

образу. 

СК 10. Здатність застосовувати базові знання провідних музично-

теоретичних систем та концепцій. 

СК 11. Здатність оперувати професійною термінологією. 



СК 12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню 

інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності. 

СК 13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних 

зв’язків. 

СК 14. Здатність демонструвати базові навички ділових комунікацій. 

СК 15. Здатність здійснювати редакторську / менеджерську/ 

лекторську/ аранжувальну / звукорежисерську діяльність в сфері 

музичного мистецтва. 

СК 16. Здатність використовувати засоби масової інформації для 

просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень музичної 

культури. 

СК 17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні 

технології музикознавчої, виконавської, композиторської, 

диригентської, педагогічної діяльності.  

СК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними 

вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, музикознавстві та 

музичній педагогіці. 

(поглиблені для курсу): 

Фахівець повинен розуміти, вміти обгрунтовувати та практично 

застосовувати свої знання в питаннях:  

‒ виконавсько-артистичної інтерпретації, формування художньої 

концепції хорових творів різноманітних стилів і жанрів; 

‒ читання партитури з листа; 

‒ інтонаційно-художніх текстових особливостей та структурно-

семантичних, формотворчих параметрів, щодо застосування певних 

технічно-мануальних, вокально-хорових та артистично-

експресивних засобів виконавської майстерності;  

‒ адаптування музичного матеріалу (народної пісні, оригінальних 

творів) в залежності від складу хорового колективу;  

‒ застосування отриманих знань для самостійної постановки і 

рішення творчих завдань (формування навчального і концертного 

репертуару, фестивально-конкурсних програм тощо); 

‒ проведення музично-просвітницької діяльності;  

‒ перспективного диригентського мислення, наукової рефлексії та 

фахової самокритичності. 

Бути ознайомленими з: 

‒ загальними основами та фаховими особливостями техніки хорового 

диригування; 

‒ практичними основами суміжних фахових дисциплін; 

‒ диригентсько-виконавськими особливостями хорових творів різних 

стилів та жанрів; 

‒ аудіо- та відеозаписами музично-сценічних хорових творів та 

концертів хорової музики за участю видатних хорових колективів 

та диригентів; 

‒ провідними та новітніми науковими дослідженнями та 

бібліографічними джерелами в галузі хорового мистецтва та 

диригентської майстерності. 

 

 



Програмні результати 

навчання 

РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 

майстерність володіння інструментом (голосом) на належному 

фаховому рівні під час виконавської (диригентської) діяльності. 

РН 2. Володіти методами та навичками оркестрової та ансамблевої гри 

(ансамблевого / хорового співу), репетиційної роботи та концертних 

виступів. 

РН 3. Демонструвати різні методики удосконалення виконавської 

діяльності.  

РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до 

певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та 

художнього змісту. 

РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, 

створювати його художню інтерпретацію. 

РН 6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження 

наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та написання роботи 

відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну 

позицію. 

РН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в 

процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних 

інтерпретацій. 

РН 9. Демонструвати володіння теоретичними та практичними 

основами інструментування, аранжування музики та композиції, 

вміння здійснювати переклад музичних творів для різних колективів 

(оркестру, ансамблю, хору). 

РН 10. Володіти базовими знаннями, практичними навичками 

організаційної та творчої роботи з ансамблевим колективом. 

РН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / 

менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній діяльності. 

РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його 

понятійно-категоріальним апаратом. 

РН 13. Вміти здійснювати педагогічну діяльність. 

РН 14. Використовувати на професійному рівні методи та 

прийоми викладання гри на інструменті / вокалу /диригування / теорії, 

історії музики / композиції. 

РН 15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання 

з музичного мистецтва. 

РН 16. Виявляти розуміння фінансово-адміністративних принципів 

організації мистецьких заходів, закладів культури та музичної освіти. 

РН 17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних 

стилів різних епох. 

(поглиблені для курсу): 

Клас з фаху є осередком, акумулюючим знання не лише свого, але й 

інших професійно-орієнтованих курсів, що мають відношення до 

формування професіонала рівня кваліфікації «хормейстер, артист хору, 

викладач хорових дициплін». Отже, випускник повинен знати: 

‒ теорію та методологію хормейстерської майстерності; 

‒ педагогічний та концертно-виконавський репертуар. 

‒ основи теорії та методології вокально-хорової майстерності, 

практичної роботи з хоровим колективом, хорознавство; 

‒ методику роботи над музичним твором (в якості хормейстера та 

артиста хору); 



‒ основи аналізу літературної, образотворчої, художньої творчості та 

театрального мистецтва як джерела синтез-процесів в хоровій 

творчості. 

Випускник повинен мати поглиблений комплекс навичок: 

‒ слухо-моторної орієнтації у повному діапазоні звучання хору; 

‒ володіння впливом на різноманітні прийоми і засоби вокально-

хорового звуковидобування з динамікою та артикуляцією; 

‒ всебічної координації мануальних, мімічних та ін. диригентських 

рухів та психо-моторної координації; різноманітних мануальних 

засобів у формуванні штрихової техніки; 

‒ багатоплощинного, попереджувального, контролюючого та 

корегуючого слухання в процесі диригування; 

‒ швидкого, міцного і довготривалого запам'ятовування музичного 

твору; 

‒ всебічного аналізу фортепіанного (оркестрового) супроводу та 

акустичного врівноваження його узгоджуючись з вимогами 

ансамблевого виконавства; 

‒ володіння внутрішнім слухом; уміням професійно виконувати 

демонстрацію будь-якої хорової партії, володіти технікою 

вокальних штрихів, диригувати без співу чи без диригування 

проспівати окремі хорові акорди по вертикалі і послідовності 

акордів, зберігаючи до кінця твору точне звучання. 

Вимоги до 

підготовки слухачів 

(міждисциплінарні 

зв’язки, що 

передують 

вивченню 

дисципліни) 

«Спеціальний клас» як професійно-орієнтована дисципліна в курсі 

підготовки хормейстерів вивчається як провідна на етапі підготовки 

фахівців першого (бакалаврського) освітнього рівня і є дисципліною, що 

використовує досягнення та методи фундаментальних, прикладних наук, 

та основних дисциплін циклу попередньої та паралельної професійної та 

практичної підготовки: історії виконавства, хорового класу, 

хорознавства, читання хорових партитур, історії музики, гармонії, основ 

сольного співу, хорової літератури, методики викладання фахових 

дисциплін. Це забезпечує можливість викладання дисципліни з 

урахуванням професійної орієнтації майбутніх хормейстерів, артистів 

хору, викладачів. 

Зміст дисципліни Хорові твори освоюються на всіх курсах із дотриманням принципів 

музичної дидактики, з таким розрахунком, щоб по закінченню навчання 

здобувач мав у своєму розпорядженні знання великого і різноманітного 

репертуару. На заняттях виявляються всі особливості хорової партитури, 

а також установлюється методика і зміст роботи з хором над твором, що 

вивчається, план художнього виконання, намічаються диригентські та 

виконавські прийоми, що виражають творчі наміри хормейстера. 

3авдання, окреслені під час аудиторних занять, повинні бути виконані 

здобувачем самостійно і на наступних заняттях перевірені та 

відкориговані педагогом. При цьому обов'язковими для здобувача є:  

а) гра на фортепіано партитури твору, що вивчається; 

б) спів хорових голосів партитури (з одночасною грою на фортепіано 

партитури  a cappella); 

в) диригування твором, що виконується на фортепіано; 

г) підготовка до роботи з хором та послідуючий аналіз проведеної 

роботи; 

д) диригування твором, що виконується хором; 

є) складання аннотації до виконуваного твору. 



Кожного семестру здобувач готує 5 творів різних за жанром, стилем та 

формою, рівень опанування якими демонструє екзаменаційній комісії в 

наступних складових:  

‒ грі партитур, співу голосів хорових партій, гармонічної вертикалі; 

‒ письмовій роботи – анотації на кожен твір; 

‒ академконцерт – диригентський виступ. 

Кожного семестру обирається твір для самостійної роботи з хором та 

відбувається відкрите прослуховування репетиційної роботи з хором. 

На завершення 8 семестру відбувається атестація – публічний виступ з 

диригування хором у формі концерту із програмою: 

1. Велика форма (частина кантати/меси/реквієму). 

2. Середня форма (хоровий концерт / фрагмент з циклу a cappella). 

3. Мініатюра (оригінальний твір/ обробка народної пісни). 

Мінімум один двір має бути українського автора. Програма має бути 15-20 

хвилин звучання. 

Репертуарні вимоги Основу навчального репертуару складають:  

I. Українська й зарубіжна народнопісенна творчість в оригіналі, 

обробках та перекладеннях для хору. 

II. Оригінальні хорові твори, кантатно-ораторіальна, оперно-

хорова творчість українських композиторів-класиків і сучасних авторів: 

Гулака-Артемовського, Ніщинського, Сокальського, Вербицького, 

Воробкевича, Січинського, Лисенка, Нижанківського, Леонтовича, 

Степового, Стеценка, Колесси Ф., Колесси М., Березовського, 

Бортнянського, Веделя, Ревуцького, Людкевича, Лятошинського, 

Штогаренка, Козицького, Козака, Майбороди, Шамо, Орфєєва, 

Сидоренко-Малюкової, Дичко, Губаренка, Скорика, Станковича, 

Яковчука, Грабовського, Гомельської, Сільвестрова, Зубицького, 

Гаврилець, Алексейчук та інших.  

III. Західна зарубіжна хорова література: 

а) Вокальна поліфонія XIV-XVI ст.: Окегем, Жоскен Депре, Жанекен, 

Палєстріна, Орландо Лассо, Лотті, Анеріо, Донаті, Перселл і ін.; 

б) кантатно-ораторіальна творчість Баха, Генделя, Гайдна, Верді та 

ін.; 

в) окремі хори, вокально-ораторіальна та оперна спадщина Глюка, 

Гайдна, Моцарта, Бетховена; Шуберта, Вебера, Россіні, Шумана, 

Берліоза, Ліста, Вагнера, Гуно, Брамса, Бізе, Дворжака, Брукнера, Верді, 

Гріга, Сметани;  

г) вокально-хорові твори композиторів Бартока, Равеля, Дебюссі, 

Шенберга, Стравінського, Онеггера, Кодай, Віла Лобоса, Орфа, 

Хіндеміта, Пуленка, Бріттена, Пендерецького, Уеббера, Мессіана, Ноно, 

Лігеті, Веберна та ін. 

У програмі значна увага приділена православній духовній музиці, 

що, на відміну від аналогічної західноєвропейської (католицької), довгі 

роки залишалась за межами навчальних музичних закладів. Цей 

важливий шар хорової культури представлений кращими творами різних 

епох та жанрів українських композиторів, що дозволяє здобувачу скласти 

чітке уявлення про хорове мистецтво культового спрямування. 

Зразки хорових творів, досліджуваних стилів вивчаються на всіх 

курсах з таким розрахунком, щоб до кінця навчання здобувач був не лише 

достатньо обізнаний про особливості того чи іншого стилю, але й міг 



переконливо виконувати твори різного рівня складності та будь-якого 

стилю.  

 Рекомендований 

репертуар 

І курс 

Твори для хору без супроводу (а сарреllа) 

Авдієвський А.        «Павочка» обр. укр. нар. пісні 

Андрійчук А.            «Повіяв вітер степовий» обр. укр. нар. пісні  

Анеріо Ф.                  «Сhristus factus» 

Барток Б.                   «Рози Геренчера» обр. франц. нар. пісні, 

перекладення для  хору М. Шелкова  

Бідак О.                      «Ой, на Івана та Купала» обр. укр. нар. пісні 

Бондаренко О.          «Порізала пальчик» обр. укр. нар. пісні 

Вагнер Р.                   «Хор памяті Вебера» 

Вербицький М.         «Поклін» 

Верді Дж.                  «Virgine Maria» 

Верьовка Г.               «І шумить, і гуде» обр. укр. нар. пісні 

Вікандер Д.               «Король конвалія» 

Вітол Я.                     «Лісне озеро» 

Воробкевич І.           «Огні горять»; «Минають дні» 

Гайдамака П.            «Дума про Богдана Хмеля» 

Гендель Г.                 «Дай мені сльозами» 

Грабовський Л.         «До соловейка» 

Демуцький П.          «Та й не жалько мені» обр. укр. нар. пісні 

Дилецький М.          «Иже образу твоему» 

Дичко Л.                   «Сонячний струм»  

Ернесакс Г.               «Пісня жнив» 

Жербін М.                «Чия ти, дівчино?» 

Жуковський Г.        «Як за нашим за селом»  

Загрецький Д.          «Ой, що ж то за шум» обр. укр. нар. пісні;  

Зубицький В.            «Молитва» 

Іваницький А.          «Бодай ся когут знудив» обр. укр. нар. пісні 

Іконник В.                «Сонце заходить»; «Ніч»  

Кодай З.                     «Ночі в горах»; «Циган їсть бринзу» 

Козак Є.                    «Думи мої»; «Стоїть гора високая» обр. укр. нар. п. 

Козицький П.           «Народе мій»; «Поза яром»; «Ой коляда, колядниця» 

Колесса М.                Обр. укр. нар. пісень: «Гей, видно село», «Чи я не 

хороша» 

Коломієць А.            «Моя любов»; «Тихо, тихо Дунай воду несе» 

Кос-Анатольський А.   «Чиє ж то полечко неоране» обр. укр. нар. пісні 

Лассо О.                    «Ехо»; «Як сумно мені» 

Леонтович М.           Обр. укр. нар. пісень: «Піють півні», «Пряля», 

«Щедрик», «Дударик», «Коза», «Козака несуть», «Гра в зайчика»  

Лисенко М.               «Молитва за Україну»; «Сон» 

Ліст Ф.                       «O salutaris hostia» 

Лотті А.                     «Miserere»  

Лятошинський Б.      Обр. укр. нар. пісень: «Ой, у полі три криниченьки», 

«Ой, у полі три доріженьки різно»; «Рим вночі»; «Весна»; «Осінь»  

Мендельсон Ф.         «Ліс»; «Передчуття весни» 

Моцарт В.                 «Літній вечір» 

Некрасов О.               «Ой в лужку, лужку на жовтім піску» 

Нижанківський О.     «Золоті мрії» 

Орфєєв С.                   Обр. укр. нар. пісень: «Ой, у полі жито», 



«Колискова»  

Палєстріна Дж. П.     Мотет ля мінор; «Аve Regina» 

Проснак К.                «Море»; «Баркарола» 

Перселл Г.                 «Ноктюрн» 

Пуленк Ф.                  «Смуток» 

Раков М.                    «Ой, дуб дуба» обр. укр. нар. пісні 

Ревуцький Л.            «Прилетіла перепілонька» обр. укр. нар. пісні 

Россіні Дж.                «Як ти легка» з опери «Вільгельм Телль» 

Сертон П.                  «Таємниця» 

Сидоренко-Малюкова Т. Обр. укр. нар. пісень: «Ой під калиною», «Ой 

заграйте музики»; «Україні»; «Зима»  

Сібеліус Я.                 «Фінляндія» 

Cічинський Д.           «Непереглядною юрбою» 

Сметана Б.                 «Моя зірка»; «Прилетіли ластівки» 

Стеценко К.               «Чуєш, брате мій»; «Весною»; «Знов весна» 

Степовий Я.               «Музика на весіллі» обр. укр. нар. пісні; «Тече вода» 

Толканьов В.             «Зелений дубочку» обр. укр. нар. пісні 

Форе Г.                       «Колискова»; «Пори року» 4 хори (на вибір) 

Хіндеміт П.                «Лебідь»; «Так все проходить»; «Лань» 

Шамо Ю.                     Хори на слова Л. Українки 

Шуберт Ф.                 «Любов»; «Ніч» 

Шуман Р.                   «Нічна тиша»; «Сон»; «В лісі» 

Яковчук О.                «Ой у неділеньку рано» обр. укр. нар. пісні 

Твори для хору з супроводом 

Бах Й. С.                 Кантати № 11; 112 (№ 1); 142; 73; 26; 138; 98; 22; 27;  

Бетховен Л.            «Весняний заклик» 

Брамс Й.                  «Циганські пісні» 

Вагнер Р.                 «Весільний хор» з опери «Лоенгрін»; хор матросів та 

хор пряль з опери «Летючий Голландець» 

Вахнянин А.           «Садок вишневий коло хати»; «Хоровод» з опери 

«Купало» 

Верді Дж.                «Тихо, тихо» з опери «Ріголєтто»; хор циганок та хор 

                                  матадорів з опери «Травіата»  

Верстовський О.    «Гой ты, Днепр» з опери «Аскольдова могила» 

Вебер К. М.             Хор мисливців з опери «Вільний стрілець» 

Вівальді А.              «Глорія», № 1 

Гайдн Й.                  Ораторія «Пори року», № 2 

Гріг Е.                      Ноктюрн з музики до драми Ібсена «Пер Гюнт» 

Губаренко В.         Інтерлюдія з опери «Пам’ятай мене» 

Гулак-Артемовський С.   «Блаженний день» – арія Андрія з хором із 

опери «Запорожець за Дунаєм» та «Нас сьогодні сповістили» 

Гуно Ш.                   Марш солдат та сцена смерті Валентина з оп.«Фауст» 

Данькевич К.         «Чорний крук у полі кряче» жіночий хор з опери 

«Богдан Хмельницький» 

Кос-Анатольський А.   «Наша Коломия»  

Лисенко М.           «Ой, гай мати, гай зелененький» обр. укр. нар. пісні; 

«Пряля»; «Наш отаман Гамалія»; «А вже весна» хор з опери «Зима й  

  Весна»; «Гей, не дивуйте, добрі люди» хор з опери «Тарас Бульба»; 

Веснянка з опери «Енеїда»  

Людкевич С.          «Гагілка» 

Лятошинський Б.   Хорова сцена з 8-ї картини опери «Золотий обруч» 



Майборода Г.         Хори з 4-ї картини опери «Ярослав Мудрий» 

Моцарт В.              «Спить безтурботне море» з опери «Ідоменей»;  

                                 хори з опер: «Викрадення із сералю», «Весілля 

Фігаро»; «Реквієм» №№ «Dies irae», «Confutatis»  

Россіні Дж.               Хори мисливців з опери «Вільгельм Телль» 

Сметана Б.                1-й хор з опери «Дві вдови» 

Сокальський Д.        Заключний хор  дії опери «Облога Дубно» 

Шмітт Ф.                  «Принц і пастушка» 

Шуман Р.                  Хори з музики до «Манфреду» Байрона; хори з 

кантати «Подорожі рози»; «Цигани» 

 

ІІ курс 

Твори для хору без супроводу (а сарреllа) 

Авдієвський А.      «Ой там, за лісочком» обр. укр. нар. пісні 

Арро Е.                    «На жнива» 

Барток Б.                   «А Вуidoso» 

Бах Й. С.                   «Серце, мовчи» 

Берліоз Г.                  «Реквієм», № 5 

Бетховен Л.               Хор в’язнів з опери «Фіделіо» 

Бортнянський Д.      «Радостью» із 3-го концерту  

Брамс Й.                    «Лісна ніч» 

Брукнер А.                «Аvе Маriа» 

Гастольді Дж.           «Хвилі човен гойдають» 

Грама О.                    «Ой у полі два дубки» обр. укр. нар. пісні 

Давідовський Г.        «Бандура» обр. укр. нар. пісні 

Данькевич К.            «На майдані» 

Дерев’янко Б.            «Косарі косять» 

Дичко Л.                    «Достойно є»; кантата № 10 «У Києві зорі» ( -  ч.) 

Донаті Б.                    «Ми днем весняним» (ХV ст.) 

Ернесакс Г.                «Новогодняя шуточная» 

Жанекен К.                «Зелений ліс» 

Іваницький А.           «Вересень» 

Ієнсен С.                    «Пісня кохання» 

Кікта В.                      «Ой чий то кінь стоїть» 

Кодай З.                     «Вечірня пісня» 

Козак Є.                     «Вівчарик»; «Вітер з полонини»; «Думи мої» 

Козицький П.             Обр. укр. нар. пісень: «Ой високо сонце сходить», 

«Ой у полі, полі»  

Колеса Ф.                   «Зоряна ніч» 

Кос-Анатольський А.  «Зустріч в полі» 

Кошиць О.                   Обр. укр. нар. пісень: «Вийди, Грицю, на вулицю»,  

                                     «Ой, ходить сон», «Зашуміла ліщинонька»  

Кшенек Е.                   «Осінь» 

Лассо О.                      «Я так кохав» 

Леонтович М.             «Льодолом»; «Нехай повні будуть уста наші»; 

«Свят» 

Лисенко М.                 «Пливе човен»; «Верховино, ти світку наш» 

Людкевич С.              «Сонце ся сховало» 

Лятошинський Б.       «Над Дніпровою сагою»; «Із-за гаю сонце сходить»   

Майборода Г.             «Хорові прелюди» на сл. В. Сосюри (на вибір) 

Мартон С.                   «Косив косар сіно» обр. укр. нар. пісні 



Мачаваріані А.           «Долури» 

Мессіан О.                  «Хорал» 

Монтеверді К.             2 мадригали (Зб. «Старовинна хорова музика») 

Музическу Г.              «Анданте» 

Нижанківський О.     «Гуляли»; «Вечірня пісня» 

Орф К.                        «Люблю й ненавиджу» з «Карміни Катуллі» 

Орфєєв С.                   Обр. укр. нар. пісень: «Гей волошин сіно косить»; 

«Ой давно я в батька була»; «Колискова»  

Палєстріна Дж. П.     «О, як душа страждає» (Зб. «Старовинна хорова 

музика») 

Паліашвілі З.              «Али Паша»; «Дели, одэли, одэла» 

Сидоренко-Малюкова Т.   «Літо»; «Осінь»; «Сват і жених» 

Сібеліус Я.                 «Море»  

Станкович Є.             «Заключна Купала» з фольк-опери «Коли цвіте 

папороть» 

Степовий Я.                Обр. укр. нар. пісень: «Ой, у полі жито»; «Ой зима, 

зима»;  «Тече вода з-під явору»; «Ой ру-ду-ду, ру-ду-ду»  

Стеценко К.               «Благослови, душе моя, Господа»; «Тобі співаєм»  

Тактакішвілі О.         «Утро» 

Торміс В.                    «Матінко моя рідна»  

Хіндеміт П.                «Застольна ландскнехтів» 

Хрістов Д.                  «Рученица» 

Шамо І.                      «Осінь»; «Зимова акварель» 

Шоу Р.                        «Сідай, раб мій!»  

Штогаренко А.           Хори: «І будуть люди на землі»; «На вгороді коло 

броду»; «Гімн черничий» з хорової сюїти «Шевченкіана» 

Яковчук О.                 «Триптих» («Веснянка», «Пісня», «Щедрівка»)  

Твори для хору з супроводом 

Аркас М.                       Хори з I дії опери «Катерина» (вечорниці) 

Барток Б.                       Словацькі народні пісні: «Плясовая»; «Свадебная»;  

                                       «Медзи брод»; «Песня во время уборки сена» 

Бах Й.С.                        Кантати №№ 61; 117; 113; 107 

Бетховен Л.                   Меса до мажор, № 1 

Бізе Ж.                           Куплети Ескамільо з хором з опери «Кармен» 

Брамс Й.                        «Німецький реквієм», № 1 

Верді Дж.                      Хор рабів з опери «Навуходоносор»; «Аїда», II 

картина (храм, сцена посвячення) 

Гайдн Й.                       «Гімн сонцю» з ораторії «Пори року» 

Гріг Е.                           «Олаф Тригвассон» (окремі частини) 

Гуно Ш.                         Вальс з опери «Фауст»; «На ріках чужини» 

Кос-Анатольський А.   «Нова верховина»  

Лисенко М.                    Хори з опери «Утоплена»: «Туман хвилями 

лягає», «Та туман яром, мороз долиною»; «Ой і хилить, хилить буйний 

вітер калиноньку» хор з опери «Тарас Бульба» 

Людкевич С.                 «Дністрованка» 

Майборода Г.                «Полети, вутице сизокрила» хор з опери 

«Арсенал» 

Ніщинський П.              «Закувала та сива зозуля» («Вечорниці»)  

Орф К.                            «Карміна Бурана» (окремі хори) 

Паліашвілі З.                  Хори з опери «Абессалом и Этери» 

Підгорецький Б.             Хорова сцена з  дії опери «Купальська іскра»  



Ревуцький Л.                 «Ой, чого ти почорніло»; «Засвистали козаченьки» 

Россіні Дж.                    «Stabat Mater» № 1; «Наклеп» з опери 

«Севільський цирюльник», перекладення для хору О. Степанова 

Сметана Б.                     «Як же нам не веселитись» з опери «Продана 

наречена» 

Степовий Я.                   «Наша славна Україна»  

Штогаренко А.               «Колискова» з симфонії-кантати «Україна моя»  

Шуман Р.                         Хори з I частини та «Хор нільских гурій» з II 

частини ораторії «Рай і Пері» 

Форе Г.                            «Реквієм», № 1 

 

ІІІ курс 

Авдієвський А. «Ой як була я маленька» обр. укр. нар. пісні             

Барбер С.          «Аnthony о Daly» 

Бах Й. С.           Меса сі мінор: «Куrie» № 1, 3, «Et incarnatus», «Сruzifixus»,       

«Еt геsurrexit», «Sanctus»; «Страсті за Матфеєм» № 1 та  

                          фінальний хор; «Різдв’яна ораторія» (№№ на вибір); 

                          «Хор вітрів» з кантати «Умиротворений Еол»; кантата  

                         «Грайте, веселі хвилі», № 1; кантати №№ 68; 105; 106;   

                         «Страсті за Іоанном» №№ 1, 23, 36, 68; «Магніфікат» 

Березовський М. Концерт «Не отвержи мене» 

Берліоз Г.         Хори солдат та студентів з драматичної легенди «Осудження 

Фауста»; «Реквієм» (№№ на вибір)  

Бетховен Л.      «Куriе» та «Аgnus Dei» з Меси Ре мажор 

Бортнянський Д.   Концерти для хору: «Приидите, воспоим людие»; 

«Живой в помощи Вишнего» 

Брамс Й.            «Німецький реквієм»: №№ 2, 3, 4, 6; «Нічний страж» 

Брукнер А.        «Опівночі» 

Вебер К. М.       Хор селян та лицарів з опери «Евріанта» 

Ведель А.          «Херувимская» 

Веноза Г.           «Безмовний я» 

Вербицький М. «Ангел вопіяше» 

Верді Дж.          «Аvе Магiа»; «Laudi»; «Libега me» з «Реквієма» 

Вериківський М. Хори з опери «Наймичка» (I-а картина, I-а дія) 

Віла Лобос Е.    Хорова сюїта, №№ 1, 2, 4 

Вольф Х.            «Пустельник»; «Вогнений вершник» 

Воробкевич І.    «Вечір»; «Над Прутом» 

Гаврилець Г.      «Боже мій, нащо ти мене покидаєш» 

Гайдн Й.              Ораторії «Створення світу» №№ 13, 28, 34; «Пори 

року», №№ 6, 8, 19, 23, 34; Меса «Нельсон»: «Куriе», «Gloria»  

Гендель Г.          Ораторія «Самсон»: «О ясне світло тобі», «Вороги 

впадуть», «Танцюй і співай», «Загинув Самсон»; ораторія «Месія»:   

«Очистить він серце», «Ось агнець божий», «Він бога молив»;  ораторія 

«Ізраїль в Єгипті» (окремі номери); ораторія «Іуда Маккавей (окремі 

номери); «Торжество Олександра», № 18  

Гершвін Дж.      «Як тут всидіти» з опери «Поргі та Бесс»  

Глюк Хр.            «О боги, загрожує нам біда» з опери «Альцеста»; 

заключний хор з опери «Іфігенія в Авліді» 

Гомельська Ю.  «Глорія» 

Гринишин М.    «Карпатський гомін»  

Губаренко В.      Сцена в бурсі та сцена ярмарку (I-а дія) з опери-балету 



«Вій» 

Гуно Ш.             «Ave verum» (мотет); «Ніч» 

Дворжак Б.        «Stabat Mater»; «Реквієм», № 9 

Дебюссі К.        «Тамбурин»; «Зима» 

Дичко Л.            «Святий Боже»; «Лісові далі»; «Обжинкова» з Камерної 

                             кантати «Чотири пори року» (№ 3) 

Жанекен К.        «Спів птахів» 

Жоскен Депре   «Скарамелла» 

Задор Д.             «Верховино, ти світку наш» обр. укр. нар. пісні 

Зубицький В.    «Я люблю Господа» 

Іомеллі Н.          «Реквієм» 

Іосінао Н.           «Вулицею під снігом» 

Керубіні Л.        «День такий чудовий» 

Кодай 3.              «Ференц Ліст» 

Козак Є.              «Верховино, мій ти краю»; «Летів орел» обр. укр. нар. п. 

Козицький П.    «Крутий берег»  

Колесса М.         «Напровесні»  

Комітас              «Танцуй, дорогая»; «Взяла кувшин» 

Кошиць О.          Обр. укр. нар. пісень: «Ой, і зійди, зійди, ти зіронько», 

                            «На вулиці скрипка грає» 

Лассо О.             «Матона»; «Я так кохав»; «Люблю тебе»; «La vita fugge» 

Леонтович М.    «Льодолом»; «Літні тони»; «Моя пісня»; «Легенда» 

Леонкавалло Р.   Сцена I з I-ї дії опери «Паяци» (включно з хором «Дін-

дон») 

Лисенко М.         4 хори на слова Т. Шевченка з поеми «Гамалія»; 

«Оживуть степи, озера» з кантати «Радуйся, ниво неполитая»  

Ліст Ф.                 Хор тритонів та хор женців з музичної поеми 

«Засуджений Прометей»; «Куrie»» № 1 з «Гранської меси» 

Лотті А.               «Сruzifixus» на 6 голосів 

Людкевич С.        Кантати: «Заповіт», «Вільній Україні»; «Вечір в хаті»;  

                             «Косар»; «Як я браття раз сконаю»  

Лятошинський Б. «Широке поле»; «Люблю похмурі дні»; «Менует» 

Майборода Г.       Елегія «Неначе сон»; «Тополя»; 5 хорових прелюдів на 

слова М. Рильського (на вибір); «Кленовий лист» 

Малюкова Т.       Обр. укр. нар. пісень: «За водою рута-м’ята», «Ой з-під 

горки все туман»; «Сват і жених»  

Мартіні Дж.        «Застереження» 

Мартон С.            Обр. укр. (закарпатських) нар. пісень: «Ой я знаю, що 

гріх маю»; «Не дивуйте, добрі люди» 

Мейтус Ю.           «Я не нездужаю»; сцена з I-ї картини опери «Украдене 

щастя» 

Мійо Д.                 6 поем 

Моцарт В.           «Куrie» з Меcи c moll; Меса-бревіс D dur; «Реквієм» №№ 

1, 4, 6, 7, 8, 9;  «Тікайте, рятуйтесь» з опери «Ідоменей»; 

Монтеверді К.     «Мадригали» 

Онеггер А.           № 16 з ораторії «Цар Давид» 

Палєстріна Дж. П. «О моя жорстока»; «Куriе» з меси «Lauda Sion» 

Пулєнк Ф.             VI частина з кантати «Лик людський»; «Зустріч» 

Равель М.             «Три птаха»; «Рондо»; «Ніколетта»; «Плач Землі» з муз.  

                                до балету «Дафніс та Флоя» 

Ревуцький Л.        «Ода пісні»; «На поліській цілині» 



Січинський Д.       Кантата «Лічу в неволі» 

Скалецький Р.      «Защебетав соловейко» 

Скорик М.            «Мелодія»; «Зима» 

Станкович Є.        «Україно моя»; «Які любі оселі Твої, Господи Саваоте» 

Степовий Я.         «Арфами, арфами»; «Дві хмароньки» 

Стеценко К.          «Сон»; «Прометей»; «Знов весна»  

Торміс В                цикл «Осінні пейзажі»  

Хіндеміт П.          «Сховище кохання»  

Шамо І.                «Не туманься, тумане»; «Купальська»; «Благодатна 

пора» 

Штогаренко А.     «І будуть люди на землі» з хорового циклу 

«Шевченкіана»; «Гуцулка співає»  

Шуберт Ф.            Меса Соль мажор 

Шукайло Л.          «Вечірнє сонце» 

Шуман Р.              «Реквієм», №№ 1, 2 

Яковчук О.            «Щедрик» 

 

IV курс 

Берліоз Г.             «Поїзд феї Маб» з «Ромео та Юлія»; «Хор ельфів» з 

ораторії «Осудження Фауста»       

Бетховен Л.          «Морська тиша та щасливе плавання» 

Бізе Ж.                  IV дія з опери «Кармен» 

Брамс Й.               «Ненія»; «Пісня парок»; «Пісня долі» 

Бріттен Б.             «Весняна симфонія» (окремі частини); хорові сцени з  

                               опери «Пітер Граймс»  

Брукнер А.          «Te Deum» (номери на вибір) 

Вагнер Р.               Змагання співаків та заключна сцена з опери 

«Нюрнбергські  майстерзінгери» 

Ведель А.              Концерт № 28; «На реках Вавилонских»; «Покаяние» 

Верді Дж.              Сцена бурі, зустріч послів з опери «Отелло»; Великий 

фінал  2 дії опери «Аїда» та фінал III дії з опери «Дон Карлос»  

Вітол Я.                «Бор русалок» 

Гендель Г.            «Траурний антем» (вступний хор) 

Гомельська Ю.     «Фуга руху»; «Антем» 

Дилецький М.      «Херувимська» 

Дичко Л.                Кантата «Червона калина»; «Думка» (Рапсодія) 

Зубицький В.         Кантата-симфонія «Чумацькі пісні» 

Кречко М.            «Коломийки» обр. укр. нар. пісень-коломийок 

Леонтович М.      «Літургія Іоанна Златоустого» (фрагменти) 

Людкевич С.         Кантата «Наймит»  

Лятошинський Б. «Тече вода в синє море»; «За байраком байрак» 

Масканьї Р.            Сцена та молитва з I дії опери «Сільська честь» 

Моцарт В.             «Реквієм», №№ 1, 12 

Мужчиль В.          Кантата «Голос волаючого в пустелі» 

Пуленк Ф.            «Stabat Mater» 

Ревуцький Л.       «Хустина» 

Сидоренко-Малюкова Т.   Хорові сюїти (повністю): «Спогад»; «Україні» 

Сібеліус Я.           «Полонена королева» 

Скорик М.            «Пори року»; кантата «Весна» 

Станкович Є.       «Панахида за померлими з голоду» 

Стеценко К.          Кантата «Шевченкові»; «Літургія Іоанна Златоустого» 



Стеценко Вол.      «Веснянка»; «Стоїть явір», «На долині дуб, дуб» 

Уеббер Е.              «Реквієм», №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 

Шенберг А.          «Мир на землі» 

Шуман Р.              «Прелюд для голосів» 

Твори з репертуару хору. 

Дидактичні методи Основною формою роботи в курсі «Спеціальний клас» є індивідуальні 

заняття.  Основними методами роботи є: 

1.Теоретико-інформаційні (усний виклад - бесіда, розповідь, пояснення, 

дискусія, консультування, аудіо-, відеодемонстрація, демонстрація.) 

2. Практико-операційні (технічні вправи, алгоритм, ілюстрація тощо) 

3. Пошуково-творчі (творчий експеримент, творчий діалог) 

4. Метод самостійної роботи (робота з нотним текстом, бібліографічною 

літературою, записами; порівняння, аналіз) 

5. Контрольно-оцінювальні. 

Література основна 1 Антонова Т. Диригентські основи Одеської хорової школи в 
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матеріалів, нарисів, статей.  Одеса : Астропринт, 2021. С. 400-407.  
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композиторів другої половини XX століття: шляхи розвитку : 

автореф. дис. ... канд. мистецтв. : спец. 17.00.03 ; Харк. нац. ун-т 
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2011.  20 с.  
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Астропринт, 2019. С.302 – 322. 

4 Бурбан М. І. Українські хори та диригенти.  

Дрогобич : Посвіт, 2007.  С. 630–639. 
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портрети, невипадкові діалоги : збірник методичних матеріалів, 

нарисів, статей.  Одеса : Астропринт, 2021. С.384-400.  

6 Бутенко Л. Оперно-хорове виконавство. Навчальний посібник. – 

Одеса: ОДМА. 2002. 266 с. 

7 Віла-Боцман О. П. Специфіка засвоєння сучасної музичної мови в 

навчальному хорі. Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник 

ОНМА імені А.В. Нежданової. Одеса: Гельветика, 2020. Вип. 1(31). 

С.289-302. 

8 Гулеско І. Національний хоровий стиль: навч. посіб. Х., 1994. 43 с.  

9 Доронюк В. Методика викладання диригування. Івано-Франківськ, 

2005. 42 с. 

10 Єгоров О. Теорія і практика роботи з хором.  

К. : Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної 

літератури УРСР, 1961.  

11 Єржемський О. Психологія диригента. К.: Муз. Україна, 1991. 103 с. 

12 Заболотна Н. Питання інтерпретації хорової музики у викладанні 

диригування. Матеріали науково-практичної конференції 

«Актуальні питання педагогічної підготовки студентів у музичних 

навчальних закладах». Донецьк: 1993. С.162-171. 

13 Канерштейн М. Про методику навчання диригентів.  К., 1980 



14 Колесса М. Диференційні жести у диригуванні.  К., 1980 

15 Колесса Н. Основи техніки диригування. К.: Муз. Україна, 1981.208 

с. 

16 Коновалова І. Феноменологія музичної обробки (на матеріалі 

хорових творів українських композиторів ХІХ–ХХ ст.): автореф. 

дис. … канд. мистецтв.: 17.00.01 / Харк. держ. академія культури. Х., 

2007. 12 с.  

17 Косинський Ж. Формування здатності студентів до художньої 

інтерпретації в процесі зайняти у навчальному хоровому колективі: 

Збірка наукових праць «Проблеми підготовки сучасного вчителя» .. 

-Умань: 2015. Вип. 12.Ч.1. С. 61-67. 

18 Косинський Ж. Підготовка студентів світських навчальних закладів 

до виконання духовних творів в класі вокалу і хорового 

диригування. Науковий часопис національного педуніверсітету 

ім.М.П. Драгоманова. Серія 14 «Теорія і методика мистецької 

освіти». Вип. 18 (23). - Київ: 2015. С. 315-319. 

19 Костенко Л. В. Методика викладання хорового диригування : навч. 

посіб. для студ. вищих навч. закладів,. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 

2012.  
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2012. 17 с.  
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посібник. Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. 140 с. 

26 Пучко-Колесник Ю. В. Діяльність диригента-хормейстера як 
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РДІК – "Ліста", 1998. 
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35 Zabolotnaya N. G. The sacred сantatas of J.S. Bach and modern aspects 
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культура: Науковий вісник ОНМА імені А.В. Нежданової. Одеса: 

Астропринт, 2019. Вип. 2 (28). с. 5-18. 
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Та ін. 

Інтернет-ресурси:  

1. https://odma.edu.ua/biblioteka/elektronni-resursy/ – електронні 

ресурси бібліотеки ОНМА ім. А.В. Нежданової 

2. https://mubis.com.ua/ – Музична бібліотека.  

3. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України імені В. 

І. Вернадського.  

4. http://www.nibu.kiev.ua/ – Національна історична бібліотека 

України.  

5. http://www.nlib.org.ua/– Нотна бібліотека. 

Технічне 

Забезпечення 

Аудиторія з музичним інструментом, пультом, дзеркалом. 

Комп’ютерні мережеві засоби 

Аудіо- та відеоприлади 

Нотна та методична література 

Метод оцінювання Кількість Мінімальна 

оцінка в балах 

Максимальна 

оцінка в балах 

Заліки  
4 

 

60 100 

Екзамени 

 

3 

 

60 100 

Атестація 
1 

 

60 100 

Сума 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 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=a22OwjUAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=a22OwjUAAAAJ:_kc_bZDykSQC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=a22OwjUAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=a22OwjUAAAAJ:_kc_bZDykSQC
https://odma.edu.ua/biblioteka/elektronni-resursy/
https://mubis.com.ua/


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 «Методика викладання фахових 

дисциплін (хорове диригування)» визначається положенням ОНМА імені 

А.В. Нежданової щодо організації навчального процесу.  

Додаткова 

інформація 

 Силабус дисципліни «Спеціальний клас» обговорена та ухвалена на 

засіданні кафедри хорового диригування (протокол  № 10 від 27.04.2022 

року), розглянуто на засіданні Науково-методичної ради (Протокол №7 

від 29.06.2022) та затверджено на засіданні Вченої ради Одеської 

національної музичної академії імені А. В. Нежданової (Протокол 

№11 від 29.06.2022). 

 

 


	Силабус Спеціальний клас (музикознавство)
	Спец клас Духові
	Спец. клас струнні
	Спеціальний клас композ
	Спеціальний клас народні
	Спеціальний клас ОСД
	Спеціальний клас Спів
	Силабус курсу «Спеціальний клас
	Фахова спеціалізація «Спів»»
	Політика навчальної дисципліни визначається положеннями ОНМА імені А.В. Нежданової щодо організації освітнього процесу.

	Спеціальний клас фортепіано
	Спеціальний клас хордир

