Шановні студенти!
У зв’язку з карантином ми переходимо на дистанційну форму навчання з "Історії
фортепіанного мистецтва".
Ви будете отримувати завдання для самостійного опрацювання (музичні твори для
прослуховування та рекомендована література за темою і т.п.).
Дякую за розуміння й сподіваюсь на свідоме ставлення до ситуації. Бажаю всім міцного
здоров'я!
Увага! В наступному повідомленні список творів для прослуховування з ІФМ.
Бажаю чудового музичного уїкенда! Рекомендовану літературу надішлю в понеділок.

1 курс
Історія фортепіанного мистецтва
Список творів для прослуховування
Тема «Західноєвропейський романтизм: Ф. Шуберт» Музичні моменти тв. 94 Експромти
тв. 90, 142 Сонати № 13 ля мажор D 664, № 19 до мінор D 958, № 20 ля мажор D 959, № 21 сі
бемоль мажор D 960 Фантазія «Wanderer» до мажор тв. 15 17 лендлерів D 336 Фантазія для
фортепіано в 4 руки фа мінор тв. 103
Тема «Західноєвропейський романтизм: Ф. Шопен» 4 балади: №1 тв. 23 соль мінор №2 тв.
38 фа мажор №3 тв. 47 ля-бемоль мажор №4 тв. 52 фа мінор 4 експромти № 1 тв. 29 лябемоль мажор № 2 тв. 36 фа-дієз мажор № 3 тв. 51 соль-бемоль мажор Фантазіяекспромт до-дієз мінор оp. posth. 66 24 етюди тв.10, 25 24 прелюдії тв.28 Вальси тв. 34 №1
ля бемоль мажор, №2 ля мінор, тв.64 №1 ре бемоль мажор, тв.64 №2 до дієз мінор
Баркарола фа дієз мажор тв.60 Колискова ре бемоль мажор тв.57 Ноктюрни тв.27 №1 до
дієз мінор, №2 ре бемоль мажор, тв.9 №2 мі бемоль мажор Мазурки тв.6 №2 до дієз мінор,
тв.7 №1 ля мінор, №2 сі бемоль мажор, тв.17 №4 ля мінор, тв.68 № 2 ля мінор, №3 фа
мажор Полонези тв.26 №1 до дієз мінор, №2 мі бемоль мінор тв.40 №1 ля мажор тв.44 фа
дієз мінор тв.53 ля бемоль мажор Полонез-фантазія ля бемоль мажор тв. 61 Andante
spianato та великий блискучий полонез мі бемоль мажор тв.22 Фантазія фа мінор тв.49 2
концерти для фортепіано з оркестром №1 мі мінор тв.11, №2 фа мінор тв.21 Сонати №2 сі
бемоль мінор тв.35, №3 сі мінор тв.58
Тема «Західноєвропейський романтизм: Р. Шуман» Карнавал тв.9 Варіації на тему ABEGG
тв.1 Симфонічні етюди тв.13 Віденський карнавал тв.26 Крейслеріана тв.16 Дитячі сцени
тв.15 Фантазія до мажор тв.17 Токата тв.7 Соната №2 соль мінор тв.22 Концерт для
фортепіано з оркестром ля мінор тв.54

2 курс
Історія фортепіанного мистецтва
Список творів для прослуховування
Тема «ХХ сторіччя в фортепіанному репертуарі: Бела Барток» Етюди Соната Мікрокосмос
Концерт для фортепіано з оркестром №3 Румунські народні танці Allegro barbaro
Тема «ХХ сторіччя в фортепіанному репертуарі: А.Шенберг» Сюїта для фортепіано
Концерт для фортепіано з оркестром Три п’єси тв.11
Тема «ХХ сторіччя в фортепіанному репертуарі: П.Гіндеміт» Людус тоналіс Сонати №2, 3
Сюїта «1922»

