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обов’язкова  

Дні занять: згідно розкладу 
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ІФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Дудко Микола Іванович  

Контакти 0673249885 mlyutuiy0749@gmail.com 

Робоче місце: Факультет Факультет музичного мистецтва 

Кафедра Кафедра музично-теоретичних дисциплін 

Посада Професор 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Дудко Микола Іванович – професор, викладач, завідувач кафедри музично-теоретичних 

дисциплін, заслужений працівник культури України, концертний виконавець, соліст камерного 
ансамблю. 

Заслужений працівник культури УРСР. Закінчив Київську державну консерваторію ім. П.І. 
Чайковського за спеціальністю «Музичне мистецтво», має кваліфікації: викладач, концертний 
виконавець, соліст Стажувався в Дебреценському університеті (Угорщина), Тянзинський 
консерваторії та університеті (КНР). 

 В Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв працює на посаді 
завідувача кафедри, професора з 2009 року. Є одним із засновників щорічної науково-практичної 
конференції академії «Сценічне та музичне мистецтво: Циркові та естрадні жанри. Науково-
методичний аспект». Є учасником всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій. 

ІФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Овчаренко Ганна Едуардівна 

Контакти +380509851788 anna.ovcharenko@gmail.com 

Робоче місце: Факультет Факультет музичного мистецтва 



 

Кафедра Кафедра музично-теоретичних дисциплін 

Посада Професор, кандидат пед.наук, доцент, 
Заслужений працівник культури 
України 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Овчаренко Ганна Едуардівна – професор, кандидат пед.наук, заслужений працівник 

культури України. Закінчила у 1986 Донецький державний музично-педагогічний інститут за 
спеціальністю «Фортепіано», із того часу все професійне і творче життя Ганни Едуардівни 
пов’язано з системою вищої освіти України.  

Ганна Едуардівна є професором кафедри музично-теоретичних дисциплін факультету 

музичного мистецтва. Викладає предмет ″Фортепіано та основи акомпанементу″, здійснює 
керівництво курсовими роботами, магістерськими дослідженнями студентів освітньої 
програми «Вокальне мистецтво». Має понад 25 наукових публікацій у вітчизняних та 
міжнародних виданнях. 

ІФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Місько Наталія Валентинівна 

Контакти +380956755248  n.misko@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет музичного мистецтва 

Кафедра Кафедра музично-теоретичнних дисциплін 

Посада Доцент 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Місько Наталія Валентинівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музично- 
теоретичних дисциплін, засновник музичної школи ″NATASHA ART SCHOOL″, 
Zhangjiajie City, Hunan Province, China. 

У 2007 році закінчила Східноукраїнский національний університет імені Володимира 
Даля (м. Луганськ) за спеціальністю ″Психологія″ та здобула кваліфікацію психолога, 
викладача психології. 

У 2008 році закінчила ДЗ ″Луганський національний педагогічний університет імені 
Тараса Шевченка″ за спеціальністю ″Музичне мистецтво″ та здобула кваліфікацію 
магістра мистецтвознавства, викладача. 

У 2017 році Місько Н.В. присуджено науковий ступень кандидата педагогічних наук 
за спеціальністю ″Теорія та методика управління освітою″. Тема дисертації ″Розвиток 
наукового тезауруса вітчизняної теорії управління освітою (остання чверть XX – початок 
XXI століття)″. 

Є учасницею всеукраїнських та міжнародних конференцій, авторкою наукових 
публікацій. Учасник телевізійних програм (CCTV 1, CCTV4 - національне телебачення 
Китаю). Організатор концертів класичної музики в м.Чжанцзяцзе, Китай. Творчі 
досягнення Місько Н.В. публіковались у ЗМІ КНР.  

У КМАЕЦМ працює з 2019 року. Викладає предмет ″Фортепіано та основи 
акомпанементу″, здійснює керівництво курсовими роботами, магістерськими 
дослідженнями студентів музичного факультету. 

Педагогічний стаж - понад 20 років.  



 

ІФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Каблова Тетяна Борисівна 

Контакти +380996027927 t.kablova@kmaeca.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет музичного мистецтва 

Кафедра Кафедра музично-теоретичних дисциплін 

Посада Професор, кандидат мистецтвознавства, доцент 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Тетяна Борисівна Каблова кандидатка мистецтвознавства, доцентка, членкиня 
Національної всеукраїнської музичної спілки, членкиня експертної ради Українського 
культурного фонду, експертка Національного агентства забезпечення якості вищої освіти, 

експертка Національного агенства кваліфікацій. 
Має понад 15 років науково-педагогічного стажу. За цей час працювала в закладах вищої 

та передвищої фахової освіти зокрема на таких посадах: доцент Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв, доцент кафедри академічного та естрадного вокалу, 
завідувач кафедри інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

Проходила стажування у Левенському католицькому університеті (Бельгія) в лабораторії 
професора Ван Улле, в Єзуїтському університету філософії і освіти Академія «Ignatianum» 
(Польща).  

Активно займається концертно-виконавською діяльністю, зокрема у складі Національного 
естрадно-симфонічного оркестру України, оркестру МВС України в Київській області, 
Академічного ансамблю Національної Гвардії України. 

Є постійним членом журі конкурсів та фестивалів, що проводяться за підтримки 

Міністерства Культури та інформаційної політики України. 
Є автором проєкту для закладів мистецької освіти «Мистецька освіта War-Post». 
 

ІФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Коваленко Наталія Іванівна 

Контакти n.kovalenko@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет музичного мистецтва 

Кафедра Кафедра музично-теоретичних дисциплін 

Посада Старший викладач  

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 



 

Членкиня Асоціації діячів естрадного мистецтва України. Педагогічний стаж складає 43
роки. Працювала в закладах мистецької освіти на посадах: викладача, викладача-методиста,
методиста Міністерства культури, директора школи мистецтв, старшого викладача ЗВО.  

Понад 15 років Коваленко Н.І. працювала методистом Державного методичного центру
навчальних закладів культури і мистецтв Міністерства культури України. Брала участь у
розробці Державних стандартів (освітньо-кваліфікаційної характеристики і освітньо-
професійної програми) для підготовки фахівців естрадного і циркового мистецтв. Укладач
чотирьох затверджених Державним методичним центром програм та численний робочих
навчальних програм з дисциплін «Теорія музики» та «Сольфеджіо», зокрема, для спеціалізації
«Естрадний спів» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. 

За заявкою Державного методичного центру навчальних закладів культури і мистецтв
Міністерства культури України з 2015 до 2018 року виступала рецензентом видань.  
В Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв працює з 2000 року.
Наталія Іванівна Коваленко була постійним членом журі конкурсів та фестивалів, що
проводяться за підтримки Міністерства культури. Бере активну участь у підготовці студентів і
випускників академії до різноманітних міських, всеукраїнських, міжнародних культурно-
мистецьких заходів, фестивалів та конкурсів. 

Коваленко Н.І. веде наукову роботу: є учасницею всеукраїнських та міжнародних наукових
конференцій. Бере участь у щорічній науково-практичній конференції КМАЕЦМ «Сценічне та
музичне мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-методичний аспект». Викладачка
постійно підвищує кваліфікацію, беручи участь у заходах (Всеукраїнських інтернет-
конференціях, вебінарах) Міністерства освіти і науки України, Академії інноваційного
розвитку освіти (АІРО). 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Мета: сприяти підготовці висококваліфікованого музиканта-співака. 
Завдання: 

- надати базовий спектр інформації у різних аспектах фортепіанного мистецтва; 
- засвоїти основні прийоми гри на фортепіано; 
- вивчити основні музично-теоретичні терміни та поняття; 
- розширення та закріплення теоретичних та музично-теоретичних знань; 
- формування та розвиток слухових уявлень і слухового контролю; 
- виховання навичок самостійної роботи, необхідних у практичній діяльності: читання з 

листа, транспонування, підбір на слух мелодій та акомпанементу. 
Мистецтво гри на фортепіано зазвичай називають піанізмом, виконавця на фортепіано — 

піаністом. Фортепіано може використовуватися як сольний інструмент, і разом з оркестром 
(наприклад, в концертах для фортепіано з оркестром). Гра на фортепіано — заняття, що вимагає 
гарної техніки, уваги й віддачі. 

У курсі фортепіано необхідне комплексне освоєння твору, включаючи вивчення епохи, в яку 
воно було написано, жанру і стилю, особистості композитора, можливостей інструменту. 
Важливою складовою навчання грі на фортепіано є аналіз форми, гармонійних засобів, 
голосоведення, мотивної будови твору, що дозволяє не тільки розуміти його суть, але і швидше 
заучувати напам’ять для подальшого, вільного від нотного тексту, творчого освоєння. А також 
фортепіано являється універсальним інструментом для розуміння оркестру, тому що має в собі 
регістри всіх інструментів, що дозволяє музиканту при грі уявляти весь оркестр. Це розвиває 
мислення музиканта і допомагає при створенні власних творів знайти саме ті тембри, які найкраще 
відповідають образу в музиці. 

Унікальністю цього курсу є те, що при проходженні 4 семестру студент знайомиться з 
основами акомпанементу, що дозволяє йому акомпанувати собі на інструменті при співі, а також 
вільно підбирати твори відомих виконавців.  

ОПИС КУРСУ 

1 курс 
(1 семестр) 

залік 



 

1 курс 
(2 семестр) 

диф. залік 

2 курс 
(1 семестр) 

диф. залік 

2 курс 
(2 семестр) 

екзамен 

ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна компетентність:  
1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання тапрактичні проблеми у галузі
музичної професійної діяльності або у процесі навчання, що пе редбачає застосування
системи інтегрованих художньо-естетичних знань з теорії, історії музики, педагогіки та
виконавства та характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

 Загальні компетентності (ЗК):  
1.  Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
2.  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Спеціальні компетентності (ФК): 
1. Здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської майстерності. 
2. Здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у виконавській

діяльності. 
3. Здатність використовувати професійні знання та навички в процесі творчої діяльності. 
4. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні

знання у практичній діяльності. 
5. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу. 
6. Здатність застосовувати базові знання провідних музичнотеоретичних систем та

концепцій. 
7. Здатність оперувати професійною термінологією. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

1. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, 
жанру, особливостей драматургії, форми та художнього змісту. 

2. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, створювати його художню 
інтерпретацію. 

3. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі створення 
виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій. 

4. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним 
апаратом. 

5. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з музичного 
мистецтва. 

6. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних стилів різних епох. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 



 

• Формами навчання з дисципліни «Фортепіано та основи акомпанементу» є 
практичне індивідуальне заняття з викладачем, але для творчого засвоєння і 
осмислення положень курсу студенти обов'язково самостійно готуються до занять.  

• Методи навчання з дисципліни «Фортепіано та основи акомпанементу» є: 
• словесний (пояснення, бесіда, розповідь); 
• наочно-слуховий (показ, спостереження, демонстрація піаністичних 

прийомів); 
• практичний (робота на інструменті, вправи); 
• аналітичний (порівняння та узагальнення, розвиток логічного мислення); 
• емоційний (підбір асоціацій, образів, художні враження). 
• індивідуальний метод навчання дозволяє знайти більш точний і психологічно 
правильний підхід до кожного студента і вибрати найбільш відповідний метод 
навчання. 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Обсяг Тема 

Модуль 1 

30 годин Змістовий модуль 1.  

6  Тема 1. Музичний інструмент фортепіано, його можливості. 

6 Тема 2.  Розташування нот на нотному стані та їх тривалості звучання 

6 Тема 3. Тональності та знаки альтерації. Мажорні та мінорні гами. Етюди. 

6 Тема 4.  Засвоєння найпростіших динамічних та штрихових позначок. 

6  Тема 5. Усвідомлення жанрів: пісня, марш,танець. 

30 годин Змістовий модуль 2. 

6 Тема 6.  Навички координації рук при виконанні мелодії та акомпанементу. 

6 Тема  7. Навички гри поліфонії. Активізація лівої руки. 

6  Тема 8.  Закономірності побудови фрази у різножанрових п′єсах.  

6  Тема 9.  Усвідомлення ознак розділення музики. 

6  Тема 10. Закріплення знань та удосконалення набутих навичок. 

30 годин Змістовий модуль 3. 

4 Тема 11. Музична інтонація та її зміст 

2 Тема 12. Значення педалізації для виразності 

4 Тема 13. Піаністичні засоби відтворення музики та розподіл її на елементи. 

2 Тема 14. Уявлення про різний ступінь завершеності музичної фрази у 
поліфонічних творах та у різножанрових п′єсах.  

2 Тема 15. Розуміння інтонаційної напруги в музиці та її розв’язання. 

2 Тема 16.Оволодіння специфікою роботи середніх та крайніх пальців. 

4 
Тема 17. Уявлення про різні засоби втілення характеру виразності змістового 
моменту. 



 

4 Тема 18. Усвідомлення можливостей виявлення змістовного значення мотивів. 

4 Тема 19. Усвідомлення ролі „дихання” рук. 

2 Тема 20. Систематизація здобутих уявлень про темпи, штрихи, динаміку 

60 годин Змістовий модуль 4. 

4 
Тема 21. Етапи роботи над музичним твором та види фактури фортепіанного 
акомпанементу. 

4 Тема 22. Цілісність музичного твору та  інтонування сольної партії.  

4 
Тема 23. Засвоєння піаністичних засобів зміни масштабу звучання та 
метроритмічні особливості у взаємодії партії голосу і акомпанементу. 

4 Тема 24. Розбір особливостей послідовності гармонії. 

2 
Тема 25. Образно-емоційний зміст  різних частин твору та співвідношення 
фортепіано та голосу. 

2 Тема 26. Свідоме вивчення творів з послідовним дотриманням етапів роботи.  

4 
Тема 27. Штрихи у взаємодії з артикуляцію голосу у п′єсах з естрадного та 
джазового репертуару. 

2 Тема 28.Опанування та здобуття виконавчих навиків акомпанування. 

2 Тема 29. Повна взаємодія голосу та акомпанементу під час виконання твору. 

2 Тема 30. Досягнення природності та свободи музикування. 

120 годин  

ОЦІНЮВАННЯ 

Оцінка 
ECTS  

Визначення 

Оцінка 

За національною 
системою 

За системою 
КМАЕЦМ 

A 

ВІДМІННО – відмінне 
виконання лише з незначною 
кількістю помилок, 
слідування художньому 
образу і яскраве відтворення 
твору. 

відмінно 90-100 

B 

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище 
середнього рівня, вільним 
володінням текстом, але з 
кількома помилками чи 
метроритмічними 
зупинками.  

добре 80-89 



 

C 

ДОБРЕ – не вільне володіння 
музичним матеріалом, в 
загальному правильна робота 
з певною кількістю значних 
помилок та зупинок. 

добре 74-79 

D 

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, 
але зі значною кількістю 
недоліків та недовченим на 
пам'ять музичним текстом. 

задовільно 66-73 

E 

ДОСТАТНЬО – виконання 
задовольняє мінімальні 
критерії, але не цілісним від 
початку до кінця, є великі 
паузи і невірний музичний 
текст. 

задовільно 60-65 

FX 
НЕЗАДОВІЛЬНО – 
незадовільно з можливістю 
повторного складання 

незадовільно 35-49 

F 
НЕЗАДОВІЛЬНО –  з 
обов’язковим повторним 
курсом 

незадовільно 0-34 

ЛІТЕРАТУРА 

https://kmaecm.edu.ua/pro-akademiyu/struktura-akademiyi/fakultet-muzychnogo-mystecztva/kafedra-
muzychno-teoretychnyh-dysczyplin/online-biblioteka 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування є важливим компонентом  курсу з огляду на складність дисципліни.  
Запізнення на фахові заняття є не припустимими. У випадку наявності довідки від лікаря 

призначається відпрацювання занять в інший час за індивідуальною програмою. 
Мобільні пристрої на заняття використовуються тільки з дозволу викладача. 

Використання  мобільних пристроїв з позанавчальною метою карається попередженням, а у разі 
повторного використання - видаленням студента з навчальної аудиторії. 

Поведінка в аудиторії. Під час аудиторних занять студентам дозволяється за потреби 
виходити з аудиторії, брати з собою та використовувати безалкогольні напої. 

 


