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Форма проведення Дистанційно, у Google meet, у формі усного 

індивідуального опитування 

Тривалість проведення 3 години 

Орієнтовний перелік питань 1. Доба клавіру епохи бароко. Інструментарій, клавірні 

школи (творчість Д. Скарлатті, Ф. Куперена, Ж.-

Ф. Рамо) 

2. Клавірна творчість Й. С. Баха. Особливості стилю та 

музичної мови, жанри, виконавці. 

3. Класична доба фортепіанного мистецтва. Зміна 

естетичних ідеалів. Винайдення молоточкового 

механізму. Творчість синів Й. С. Баха. 

4. Фортепіанна творчість Й. Гайдна. Особливості стилю 

та музичної мови, жанри, виконавці. 

5. Фортепіанна творчість В.А. Моцарта. Особливості 

стилю та музичної мови, жанри, виконавці. 

6. Фортепіанна творчість Л. ван Бетховена. Періодизація 

сонатної творчості. Особливості стилю, жанри, 

виконавці; еволюція форми, образної сфери, стилістики 

та музичної мови. 

7. Західноєвропейське фортепіанне мистецтво доби 

Романтизму. Новий стиль у мистецтві: естетика, 

фактура, звучання, виконавські засоби. 

8. Фортепіанна творчість Ф. Шуберта. Особливості 

стилю та музичної мови, жанри і форми, виконавці. 

9. Фортепіанна творчість Р. Шумана, її зв'язок з 

літературною діяльністю. Особливості стилю та 

музичної мови, жанри, виконавці. Фортепіанні цикли – 

зразки нової романтичної форми. 

10. Фортепіанна творчість Ф. Шопена. Особливості 

стилю та музичної мови, жанри, виконавці. Педагогічні 

принципи Ф. Шопена. 

11. Фортепіанне мистецтво Ф. Ліста та його фортепіанна 

реформа. Особливості стилю та музичної мови, жанри, 

виконавці. 



12. Фортепіанна творчість Й. Брамса. Особливості стилю 

та музичної мови, жанри, виконавці. 

13. Фортепіанний імпресіонізм К. Дебюссі. Особливості 

стилю та музичної мови, жанри, виконавці. 

14. Фортепіанна творчість М. Равеля. Особливості стилю 

та музичної мови, жанри, виконавці. 

15. Фортепіанне мистецтво ХХ століття. 

16. Українське фортепіанне мистецтво. Особливості 

історичних етапів, композиторські школи, виконавці. 

Максимальна кількість балів 40 

Критерії оцінювання 35-40 балів. Відмінне володіння теоретичними знаннями 

з курсу. Ґрунтовна і повна відповідь на екзаменаційні 

питання. 

30-34 бали. Вияв систематичних знань із дисципліни. 

Наявність у відповіді незначних помилок. 

25-29 балів. В загальному вірне виконання 

екзаменаційних завдань з певною кількістю суттєвих 

помилок. 

20-24 бали. Знання основного матеріалу курсу в обсязі, 

достатньому для подальшого навчання. Можливі суттєві 

помилки у відповіді. 

15-19 балів. Відповідь задовольняє мінімальні вимоги з 

навчальної дисципліни. 

10-14 балів. Відповідь поверхова, знання фраґментарні. 

Студент має можливість повторного складання 

екзамену. 

1-9 балів. Студент виявив незадовільний рівень знань. 
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