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• Фортепіанне виконавство 
в історичному дискурсі 

• Теорія та практика музичного 
тезауруса в сучасній освіті

• Практикум з музичної психології  
та арт-терапії в сучасній освіті

• Практикум з фортепіанного  
репертуару

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ
підготовки магістрів 

за спеціальністю 025 Музичне мистецтво. Фортепіано



Викладач: доктор педагогічних наук, професор, 
завідувачка кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя 
Матвєєва Ольга Олександрівна

Метою викладання навчальної дисципліни 
«Фортепіанне виконавство в історичному 
дискурсі» є усвідомлення процесів розвитку 
фортепіанного мистецтва в історичному 
контексті у поєднанні з естетичними ідеями 
конкретного історичного періоду. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 5 кредитів ЄКТС 

ФОРТЕПІАННЕ ВИКОНАВСТВО 
В ІСТОРИЧНОМУ ДИСКУРСІ



Основними завданнями вивчення навчальної 
дисципліни «Фортепіанне виконавство в 
історичному дискурсі» є теоретичне опанування 
основних етапів розвитку фортепіанного 
мистецтва у межах інструментального 
виконавства та проєктування теоретичних знань 
на створення власних інтепретаційних версій 
музичних творів.

ФОРТЕПІАННЕ ВИКОНАВСТВО 
В ІСТОРИЧНОМУ ДИСКУРСІ



Під час вивчення дисципліни ви 

дізнаєтесь про:

• історичну періодизацію становлення та 
розвитку фортепіанного виконавства Західної 
Європи та України, характерні особливості 
періодів;

• специфіку основних фортепіанних 
виконавських шкіл, виконавського стилю 
представників цих шкіл; 

• особливості нотації у різні історичні епохи;

• особливості принципів і методів навчання грі 
на фортепіано у різні історичні періоди. 

ФОРТЕПІАННЕ ВИКОНАВСТВО 
В ІСТОРИЧНОМУ ДИСКУРСІ



навчитесь:
• збирати та аналізувати, синтезувати художню інформацію 

у галузі мистецтвознавства і музичної педагогіки, 
методики викладання музичних дисциплін; 

• аналізувати музичні твори з виокремленням їх 
належності до певної доби, стилю, жанру, особливостей 
драматургії, форми та художнього змісту;

• здійснювати проєкцію ефективних методів виконавської 
майстерності піаніста у навчальну діяльність; 

• створювати власні інтепретаційні версії музичних 
творів із затосуванням теорії мистецтвознавства 
для реалізації у виконавській та педагогічній
діяльності.

ФОРТЕПІАННЕ ВИКОНАВСТВО 
В ІСТОРИЧНОМУ ДИСКУРСІ



Викладач: заслужений діяч мистецтв України, 
доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри 
музично-інструментальної підготовки вчителя 
Калашник Марія Павлівна

Метою викладання навчальної дисципліни
«Теорія та практика музичного тезауруса 
в сучасній освіті» є надання магістрантам 
знань з теорії і практики музичного 
тезаурусу як необхідного «інструмента» 
осмислення музичної культури в сучасних 
умовах інтенсивного інформаційного 
збагачення гуманітарних знань та 
засвоєння ними основ музичних знань. 

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА МУЗИЧНОГО ТЕЗАУРУСА
В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 5 кредитів ЄКТС



Основними завданнями вивчення навчальної 
дисципліни «Теорія та практика музичного 
тезауруса в сучасній освіті» є засвоєння знань 
принципів побудови музичного тезаурус-словника, 
розкриття сутністі музичного тезауруса як сховища 
музичних знань, і здійснення порівняльних 
характеристик музичного тезауруса й інших способів 
збереження знань культури і школи.

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА МУЗИЧНОГО ТЕЗАУРУСА
В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ



Під час вивчення дисципліни ви 

дізнаєтесь про:

• тезаурус як сховище знань що склалося історично;

• базові терміни та поняття музичного тезауруса; 

• структурні складові способів збереження знань. 

навчитесь:

• будувати музичний тезаурус-словник; 

• здійсняти порівняльну характеристику 
музичного тезауруса культури і школи; 

• осмислити музичний тезаурус виконавця як 
його різнобічний діяльний досвід.

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА МУЗИЧНОГО ТЕЗАУРУСА
В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ



Викладач: заслужений діяч мистецтв України, доктор
педагогічних наук, професор, професор кафедри
музично-інструментальної підготовки вчителя
Кузнецова Ольга Алексіївна

Метою викладання навчальної 
дисципліни «Практикум з 
музичної психології  та арт-терапії в 
сучасній освіті» є підготовка магістрантів 
до оволодіння навичками психологічного 
супроводу  професійної діяльності та 
оволодіння засобами арт-терапії.

ПРАКТИКУМ З МУЗИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА АРТ-ТЕРАПІЇ 
В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 5 кредитів ЄКТС



Основними завданнями вивчення навчальної 
дисципліни «Практикум з музичної психології  
та арт-терапії в сучасній освіті» є:

• опанування сучасних психотехнологій у роботі 
викладача музичного мистецтва (фортепіано) з 
метою розвитку музичних здібностей учнів та  
студентів;

• формування здатності впроваджувати сучасні 
арт-терапевтичні психотехнології у роботі з 
учнями та студентами.

ПРАКТИКУМ З МУЗИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА АРТ-ТЕРАПІЇ 
В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ



Під час вивчення дисципліни ви 

дізнаєтесь про:

• основи та специфіку музичної діяльності та особистість музиканта, 
його творчість; 

• психологічні основи музичного навчання;

• психологічні особливості музично-виконавської діяльності.

навчитесь:

• використовувати музику як оздоровлюючий фактор; 

• прийомам емоційно-вольової регуляції при 
підготовці до естрадних виступів; 

• арт-терапевтичним вправам; 

• техніці безпеки на арт-терапевтичних  
та арт-оздоровлюючих сеансах.

ПРАКТИКУМ З МУЗИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА АРТ-ТЕРАПІЇ 
В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ



Викладачі кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 5 кредитів ЄКТС 

Метою викладання навчальної дисципліни 
«Практикум з фортепіанного  репертуару» є 
підготовка фахівців з музичного мистецтва та 
викладачів музичного мистецтва (фортепіано) 
які володіють методологією використання 
фортепіанного репертуару в професійній 
діяльності. 

ПРАКТИКУМ З ФОРТЕПІАННОГО РЕПЕРТУАРУ



Основними завданнями вивчення навчальної 
дисципліни «Практикум з фортепіанного  
репертуару» є практичне опанування 
методами складання фортепіанного 
репертуару, оволодіння сучасним українським 
фортепіанним репертуаром,  створення 
репертуарного фонду для майбутньої творчої 
самостійної роботи.

ПРАКТИКУМ З ФОРТЕПІАННОГО РЕПЕРТУАРУ



Під час вивчення дисципліни ви

дізнаєтесь про:

• кращі зразки класичної академічної музики;

• твори сучасної української музики; 

• основи формування навчальних та концертних програм. 

навчитесь:

• сдійснювати цілісний та музично-
педагогічний аналіз творів; 

• складати репертуарні списки за різним 
рівнем виконавської складності; 

• навчитесь використовувати музичні твори 
при організації  творчіх заходів.

ПРАКТИКУМ З ФОРТЕПІАННОГО РЕПЕРТУАРУ


