
АНОТАЦІЯ НА ВИБІРКОВУ ДИСЦИПЛІНУ 
«ОСНОВИ СЦЕНІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ» 

(засоби виразності інструментальної техніки гри) 
Мета курсу — є оволодіння студентами основами техніки та мистецтва сценічно-
виконавської діяльності; розвиток виконавських навичок майбутніх фахівців музичного 
мистецтва у процесі інструментальної підготовки, вдосконалення навичок володіння та 
виконання інструментальних творів різних жанрів, систематизація інструментально-
виконавських знань, сприяння більшій усвідомленості, самостійності в роботі над 
музичними творами.. 
Міжпредметні зв’язки. Навчальна дисципліна пов’язана з такими спеціалізованими 
предметами як сольфеджіо, аналіз музичних творів, гармонія та основи поліфонії, музичний 
інструмент, музична інформатика, інструментознавство, фах, етнографія.   
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетентностей: 
здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської майстерності; здатність 
створювати та реалізовувати власні художні концепції у виконавській діяльності; здатність 
усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва; здатність 
використовувати професійні знання та навички в процесі творчої діяльності; здатність 
володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні знання у практичній 
діяльності; здатність здійснювати диригентську діяльність; здатність розуміти основні шляхи 
інтерпретації художнього образу; здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню 
інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності; здатність застосовувати 
традиційні і альтернативні інноваційні технології музикознавчої, виконавської, 
композиторської, диригентської, педагогічної діяльності. 
Програмні результати навчання (ПРН): 
знати:. концептуальні основ и специфіки музичного мистецтва, розуміння і відчуття 
жанрово-стильових особливостей та напрямків музичного мистецтва, орієнтування у 
сучасних проблемах інструментального, вокального та хорового виконавського мистецтва; 
історико-стильові аспекти виконання інструментальної музики різних жанрів (відповідно до 
фаху студента); методичні принципи самостійної роботи над музичним твором; питання 
звуковидобування та керування ним; питання розвитку виконавської техніки; бути обізнаним 
у творчості сучасних виконавців-інструменталістів та сучасних тенденціях музично-
інструментального виконавства. 
уміти:  яскраво виконувати музичний твір та «швидко орієнтуватись у його образному 
змісті; розкривати зміст твору за допомогою словесних характеристик, вербально-емоційної 
програми; працювати з авторським текстом, знаходити виконавські прийоми та засоби 
художньої виразності; здійснювати виконавський та педагогічний аналіз виконуваних творів; 
набувати навички ескізного та детального опрацювання музичного матеріалу, його 
адекватного сприйняття.  
володіти: методами взаємодії між викладачем, колегами, студентами з приводу формування 
виконавсько-творчих та педагогіко-практичних навичок та концертних виступів; методами 
реалізації музичного образу у виконавській діяльності; комунікацією з приводу усвідомлення 
жанрово-стильових характеристик музичного мистецтва; системами розвитку 
загальнолюдських, мистецьких, демократичних, гуманістичних, національних цінностей під 
час сприймання та усвідомлення музичного мистецтва.    

Зміст навчальної дисципліни 
Художня інтерпретація поліфонічного музичного твору (для ударно-духових, струно-
смичкових) інструментів – кантиленної п’єси) та інструментальної п’єси. Особливості 
роботи над технікою виконання музичних творів різних жанрів. Особливості роботи над 
поліфонічними творами в класі музичного інструменту. Особливості роботи над великою 
формою композиторів різних епох. Особливості роботи над п’єсами. Особливості роботи над 
етюдами. Особливості роботи над гаммами та арпеджіо. Особливості роботи над 
ансамблевими творами.  
Загальний обсяг навчальної дисципліни становить11,5 кредитів ЄКТС (345 годин), у тому 
числі 156 годин – це аудиторні (лекційні та практичні) заняття; 189 годин – самостійна 
робота. 



Форма семестрового контролю: залік – 4, 6, 7 семестр; іспит – 8 семестр. 
 


