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«Перекладення та аранжування для бандури»  

Рівень ВО Магістр 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

Музичне мистецтво 

Форма навчання Денна/Заочна 

Курс, семестр, 

протяжність 

І курс, 2 семестр 

Семестровий контроль Залік — 2 семестр 

Обсяг годин (усього: з них 

лекційних, практичних) 

Денна форма навчання: всього-120 год.; індивідуальних – 40 год.; консультації – 8 год.; самостійна 

робота – 72 год. 

Заочна форма навчання: всього – 120 год..; індивідуальних – 10 год.; консультації – 14 год.; самостійна 

робота – 96 год. 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

Музично-практичної та виконавської підготовки 

Автор дисципліни  Сточанська М. П. 

Вимоги до початку 

вивчення 

Студент повинен мати музичну підготовку, володіти грою на музичному інструменті (бандура) й 

відповідними знаннями з музично-теоретичних дисциплін  та бажанням вивчення предмету. 

Що буде вивчатись 

Чому це цікаво/треба 

На індивідуальних заняттях студент вивчатиме специфіку творчої роботи над музичним твором 

для бандуристів, теоретичні й практичні основи процесу перекладення, аранжування. 



вчити 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Студент отримає практичні навички й уміння добору відповідного музичного твору для здійснення 

творчої роботи,  вивчить критерії забезпечення вдалого звучання новоствореного викладу нотного 

тексту, зможе  успішно здійснити власне перекладення, аранжування твору для бандури. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями 

(компетентності) 

По закінченні навчального закладу студент зможе використати здобуті навички, згідно своєї 

кваліфікації спеціальності, створюючи власні творчі роботи (перекладення, аранжування) й 

поповнюючи репертуар бандуристів.  
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Web-посилання на (опис 

дисципліни) сила бус 
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веб-сайті факультету 
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