
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 7 

Галузь знань 

01 Освіта /Педагогіка 

 
Варіативна 

Спеціальність 

014 Середня освіта 

 

 ___014.13 Середня освіта 

(музичне мистецтво) 

 

Рік підготовки 

1-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 

–  210 год. 

1-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Ступінь 

________магістр______ 

10 год. - 

Практичні, семінарські 

30 год. 10 год. 
Самостійна робота 

100 год.  40 год. 

Індивідуальні:  

10 год. 10 год. 
Вид контролю:  

іспит (ІІ с.) 
 

Мова навчання – українська. 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 

становить: для денної форми навчання – 90 год.: 30 год. – аудиторні заняття, 60 год. – 

самостійна робота (30% ~ 70%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів  – 7 

Галузь знань 

01 Освіта /Педагогіка 

 
Варіативна 

Спеціальність 

014 Середня освіта 

 

 ___014.13 Середня освіта 

(музичне мистецтво) 

 

Рік підготовки 

1-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 

–  210 год. 

1-й 2-й 

Лекції 

 
Ступінь 

________магістр______ 

2 год. - 

Практичні, семінарські 

4 год. 4 год. 
Самостійна робота 

140 год.  54 год. 

Індивідуальні:  

4 год. 2 год. 
Вид контролю:  

іспит (ІІ с.) 

 
Мова навчання – українська. 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 

становить: для заочної форми навчання – 60 год.: 4 год. – аудиторні заняття, 56 год. – 

самостійна робота (8% ~ 92%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

 
 Мета курсу: формування у студента готовності до навчання та викладання музичного 

інструменту у ЗЗСО та ВНЗ.  

Завдання курсу: 

 ознайомлення студентів із педагогічним досвідом вітчизняної і зарубіжної 

інструментальних шкіл;  

 засвоєння теоретичних основ сольного інструментального виконавства; 

 засвоєння студентами програмових вимог з основного музичного інструменту для 

студентів музично-педагогічної спеціальності;  

 знання мети, завдань та змісту навчальної дисципліни, принципів і методів її 

викладання; 

 ознайомлення студентів із фаховими вимогами та змістом професійної діяльності 

вчителя музичного мистецтва та викладача основного музичного інструмента; 

опанування методики роботи над навчальним репертуаром у класі основного музичного 

інструмента. 

Передумови для вивчення дисципліни: («Основний музичний інструмент», 

«Окестровий клас»  «Гармонія»,  «Сольфеджіо»,  «Хоровий клас», «Сольний спів», «Історія 

музики»). 

Навчальна дисципліна складається з 4-х кредитів. 

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 

Фахові: 

ФК 1.Здатність користуватися символікою і сучасною термінологією музичної мови. 

ФК 4. Здатність до виявлення музикальності,  виконавські (інструментальні, вокально-

хорові, диригентські), інтерпретаційні, артистичні уміння, виконавську надійність вчителя 

музичного мистецтва та викладача фахових дисциплін. 

ФК 6.Здатність відчувати і демонструвати емоційну чутливість, рефлексію, ціннісне 

ставлення до  музичних творів, здійснювати активне сприймання, запам’ятовування, 

збереження, відтворення і художньо-педагогічне тлумачення  змісту і смислу  творів 

мистецтва. 

ФК 8. Здатність формувати в учнів предметні (спеціальні) компетентності. 

ФК 10. Вміти підбирати музичний матеріал (інструментальний, вокальний) відповідно до 

особливих освітніх потреб учнів. 

Програмні результати: 

ПРН 1. Знати музичну термінологію, розуміти основні концепції та системи музично-

педагогічних наук. 

ПРН 2. Знати сучасні теоретичні основи музики, педагогіки мистецтва, технології 

викладання фахових дисциплін. 

ПРН 4. Інтегрувати складні  професійні уміння гри на музичних інструментах, співу, 

диригування музичними колективами, музичного сприймання, запам’ятовування та 

інтерпретації музичних творів, артистизм, виконавську надійність (самооцінку, 

самоконтроль, саморегуляцію). 

ПРН 6. Демонструвати  уміння вирішувати  музично-педагогічні проблеми, оригінальність і 

гнучкість творчого мислення у процесі конструювання, інтерпретації та реалізації музично-

педагогічних ситуацій. 

ПРН 12. Вміти  вчитися впродовж життя і вдосконалювати з високим рівнем автономності 

набуту під час навчання  кваліфікацію. 

 

 

 



 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Сольно-інструментальна майстерність майбутнього вчителя музичного 

мистецтва.  

Тема 1. Вдосконалення інструментальної майстерності при роботі над гамами та 

вправами. 

Тема 2. Вдосконалення інструментальної майстерності при опрацюванні 

інструктивних та концертних етюдів.  

Тема 3. Вдосконалення поліфонічної майстерності. 

Тема 4. Формування виконавських навичок при роботі над сонатами, варіаціями, 

концертами. 

Тема 5. Методи роботи над п’єсами віртуозного та кантиленного характеру.  

Кредит 2. Перший етап роботи на музичним твором.  

Тема 6. Розбір поліфонічного твору (варіанти редакцій, аплікатура, фразування, 

динамічний план, інтерпретаторські версії)  

Тема 7. Розбір п’єси. 

Кредит 3. Другий етап роботи над музичним твором. Технічні труднощі. 

Тема 8. Подолання технічних труднощів в поліфонічному творі. 

Тема 9. Подолання технічних труднощів в п’єсі. 

Кредит 4. Другий етап роботи над музичним твором . Засоби музичної виразності. 

Тема 10. Відпрацювання засобів музичної виразності в поліфонічному творі. 

Тема 11. Відпрацювання засобів музичної виразності в п’єсі. 

Кредит 5. Третій етап роботи над музичним твором. Художній образ. 

Тема 12. Створення художньо-виконавського плану поліфонічного твору. 

Тема 13. Створення художньо-виконавського плану п’єси. 

 

ІІ семестр 

Кредит 1. Методика роботи над твором. Аплікатура. Технічні труднощі. 

Тема 1. Розбір форми твору. 

Тема 2. Подолання технічних труднощів у творі. 

Кредит 2. Засоби музичної виразності. 

Тема 3. Робота над засобами музичної виразності у головних темах твору. 

Тема 4. Ескізне виконання твору. 

 

 

 

Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усього  у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Сольно-інструментальна майстерність майбутнього вчителя 

музичного мистецтва. 

Тема 1. Вдосконалення 

інструментальної майстерності при 

роботі над гамами та вправами. 

6 2    4 

Тема 2. Вдосконалення 

інструментальної майстерності при 

опрацюванні інструктивних та 

концертних етюдів. 

6 2    4 

Тема 3. Вдосконалення поліфонічної 6 2    4 



 

 

майстерності. 

Тема 4. Формування виконавських 

навичок при роботі над сонатами, 

варіаціями, концертами. 

6 2    4 

Тема 5. Методи роботи над п’єсами 

віртуозного та кантиленного 

характеру. 

6 2    4 

Усього: 30 10    20 

Кредит 2. Перший етап роботи на музичним твором. 

Тема 6. Розбір поліфонічного твору 

(варіанти редакцій, аплікатура, 

фразування, динамічний план, 

інтерпретаторські версії)  

15  4  1 10 

Тема 7. Розбір п’єси. 15  4  1 10 

Усього: 30  8  2 20 

Кредит 3. Другий етап роботи над музичним твором. Технічні труднощі. 

Тема 8. Подолання технічних 

труднощів в поліфонічному творі. 

15  4  1 10 

Тема 9. Подолання технічних 

труднощів в п’єсі. 

15  4  1 10 

Усього: 30  8  2 20 

Кредит 4. Другий етап роботи над музичним твором. Засоби музичної виразності. 

Тема 10. Відпрацювання засобів 

музичної виразності в поліфонічному 

творі. 

15  4  1 10 

Тема 11. Відпрацювання засобів 

музичної виразності в п’єсі. 

15  4  1 10 

Усього: 30  8  2 20 

Кредит 5. Третій етап роботи над музичним твором. Художній образ. 

Тема 12. Створення художньо-

виконавського плану поліфонічного 

твору. 

15  4  2 9 

Тема 13. Створення художньо-

виконавського плану п’єси. 

15  2  2 11 

Усього: 30  6  4 20 

Усього годин за І семестр: 150 10 30  10 100 

Кредит 1. Методика роботи над твором. Аплікатура. Технічні труднощі. 

Тема 1. Розбір форми твору. 15  2  2 11 

Тема 2. Подолання технічних 

труднощів у творі. 

15  2  3 10 

Усього: 30  4  5 21 

Кредит 2. Засоби музичної виразності. 

Тема 3. Робота над засобами музичної 

виразності у головних темах твору. 

15  2  3 10 

Тема 4. Ескізне виконання твору. 15  4  2 9 

Усього: 30  6  5 19 

Усього годин за ІІ семестр: 60  10  10 40 

Усього годин: 210 10 40  20 140 

 

 



 

 

 

Заочна форма навчання 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усього  у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Сольно-інструментальна майстерність майбутнього вчителя 

музичного мистецтва. 

Тема 1. Вдосконалення 

інструментальної майстерності при 

роботі над гамами та вправами. 

6 2    4 

Тема 2. Вдосконалення 

інструментальної майстерності при 

опрацюванні інструктивних та 

концертних етюдів. 

6     6 

Тема 3. Вдосконалення поліфонічної 

майстерності. 

6     6 

Тема 4. Формування виконавських 

навичок при роботі над сонатами, 

варіаціями, концертами. 

6     6 

Тема 5. Методи роботи над п’єсами 

віртуозного та кантиленного 

характеру. 

6     6 

Усього: 30 2    28 

Кредит 2. Перший етап роботи на музичним твором. 

Тема 6. Розбір поліфонічного твору 

(варіанти редакцій, аплікатура, 

фразування, динамічний план, 

інтерпретаторські версії)  

15  1   14 

Тема 7. Розбір п’єси. 15    1 14 

Усього: 30  1  1 28 

Кредит 3. Другий етап роботи над музичним твором. Технічні труднощі. 

Тема 8. Подолання технічних 

труднощів в поліфонічному творі. 

15  1   14 

Тема 9. щів в п’єсі. 15    1 14 

Усього: 30  1  1 28 

Кредит 4. Другий етап роботи над музичним твором. Засоби музичної виразності. 

Тема 10. Відпрацювання засобів 

музичної виразності в поліфонічному 

творі. 

15  1   14 

Тема 11. Відпрацювання засобів 

музичної виразності в п’єсі. 

15    1 14 

Усього: 30  1  1 28 

Кредит 5. Третій етап роботи над музичним твором. Художній образ. 

Тема 12. Створення художньо-

виконавського плану поліфонічного 

твору. 

15  1   14 

Тема 13. Створення художньо-

виконавського плану п’єси. 

15    1 14 

Усього: 30  1  1 28 

Усього годин за І семестр: 150 2 4  4 140 



 

 

Кредит 1. Методика роботи над твором. Аплікатура. Технічні труднощі. 

Тема 1. Розбір форми твору. 15  1  1 13 

Тема 2. Подолання технічних 

труднощів у творі. 

15  1   14 

Усього: 30  2  1 27 

Кредит 2. Засоби музичної виразності. 

Тема 3. Робота над засобами музичної 

виразності у головних темах твору. 

15  1  1 13 

Тема 4. Ескізне виконання твору. 15  1   14 

Усього: 30  2  1 27 

Усього годин за ІІ семестр: 60  4  2 54 

Усього годин: 210 2 8  6 194 

 

4. Теми лекційних занять (не передбачені навчальним планом) 

5. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Кредит 2. Перший етап роботи на музичним твором 

1. Тема 6. Розбір поліфонічного твору (варіанти редакцій, аплікатура, 

фразування, динамічний план, інтерпретаторські версії)  

4 

2. Тема 7. Розбір п’єси. 4 

Кредит 3. Другий етап роботи над музичним твором. Технічні труднощі 

3. Тема 8. Подолання технічних труднощів в поліфонічному творі. 4 

4. Тема 9. Подолання технічних труднощів в п’єсі. 4 

Кредит 4. Другий етап роботи над музичним твором.  

Засоби музичної виразності 

5. Тема 10. Відпрацювання засобів музичної виразності в поліфонічному 

творі. 

4 

6. Тема 11. Відпрацювання засобів музичної виразності в п’єсі. 4 

Кредит 5. Третій етап роботи над музичним твором. Художній образ 

7. Тема 12. Створення художньо-виконавського плану поліфонічного твору. 4 

8. Тема 13. Створення художньо-виконавського плану п’єси. 2 

Разом за І семестр: 30 

Кредит 1. Методика роботи над твором великої форми.  

Аплікатура. Технічні труднощі 

1. Тема 1. Розбір форми твору великої форми. 2 

2. Тема 2. Подолання технічних труднощів у творі великої форми. 2 

Кредит 2. Засоби музичної виразності 

3. Тема 3. Робота над засобами музичної виразності у головних темах твору 

великої форми. 

2 

4. Тема 4. Ескізне виконання твору великої форми. 4 

Разом за ІІ семестр: 10 

Разом: 40 

 

 

 

 



 

 

 
Заочна форма навчання 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Кредит 2. Перший етап роботи на музичним твором 

1. Тема 6. Розбір поліфонічного твору (варіанти редакцій, аплікатура, 

фразування, динамічний план, інтерпретаторські версії)  

1 

2. Тема 7. Розбір п’єси.  

Кредит 3. Другий етап роботи над музичним твором. Технічні труднощі 

3. Тема 8. Подолання технічних труднощів в поліфонічному творі. 1 

4. Тема 9. Подолання технічних труднощів в п’єсі.  

Кредит 4. Другий етап роботи над музичним твором.  

Засоби музичної виразності 

5. Тема 10. Відпрацювання засобів музичної виразності в поліфонічному 

творі. 

1 

6. Тема 11. Відпрацювання засобів музичної виразності в п’єсі.  

Кредит 5. Третій етап роботи над музичним твором. Художній образ 

7. Тема 12. Створення художньо-виконавського плану поліфонічного твору. 1 

8. Тема 13. Створення художньо-виконавського плану п’єси.  

Разом за І семестр: 4 

Кредит 1. Методика роботи над твором великої форми.  

Аплікатура. Технічні труднощі 

1. Тема 1. Розбір форми твору великої форми. 1 

2. Тема 2. Подолання технічних труднощів у творі великої форми. 1 

Кредит 2. Засоби музичної виразності 

3. Тема 3. Робота над засобами музичної виразності у головних темах твору 

великої форми. 

1 

4. Тема 4. Ескізне виконання твору великої форми. 1 

Разом за ІІ семестр: 4 

Разом: 8 

6. Теми лабораторних занять (не передбачені навчальним планом) 
 

7. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 Кредит 1. Сольно-інструментальна майстерність майбутнього вчителя 

музичного мистецтва 

 

1. Тема 1. Вдосконалення інструментальної майстерності при роботі над 

гамами та вправами. 

4 

2. Тема 2. Вдосконалення інструментальної майстерності при опрацюванні 

інструктивних та концертних етюдів.  

4 

3. Тема 3. Вдосконалення поліфонічної майстерності. 4 

4. Тема 4. Формування виконавських навичок при роботі над сонатами, 

варіаціями, концертами. 

4 

5. Тема 5. Методи роботи над п’єсами віртуозного та кантиленного 

характеру. 

4 

 Кредит 2. Перший етап роботи на музичним твором  

6. Тема 6. Розбір поліфонічного твору (варіанти редакцій, аплікатура, 

фразування, динамічний план, інтерпретаторські версії)  

10 

7. Тема 7. Розбір п’єси. 10 



 

 

 Кредит 3. Другий етап роботи над музичним твором. Технічні труднощі  

8. Тема 8. Подолання технічних труднощів в поліфонічному творі. 10 

9. Тема 9. Подолання технічних труднощів в п’єсі. 10 

 Кредит 4. Другий етап роботи над музичним твором.  

Засоби музичної виразності 
 

10. Тема 10. Відпрацювання засобів музичної виразності в поліфонічному 

творі. 

10 

11. Тема 11. Відпрацювання засобів музичної виразності в п’єсі. 10 

 Кредит 5. Третій етап роботи над музичним твором. Художній образ  

12. Тема 12. Створення художньо-виконавського плану поліф.твору. 9 

13. Тема 13. Створення художньо-виконавського плану п’єси. 11 

 Разом за І семестр: 100 

 Кредит 1. Методика роботи над твором великої форми. Аплікатура. 

Технічні труднощі 
 

14. Тема 1. Розбір форми твору великої форми. 11 

15. Тема 2. Подолання технічних труднощів у творі великої форми. 10 

 Кредит 2. Засоби музичної виразності  

16. Тема 3. Робота над засобами музичної виразності у головних темах твору 

великої форми. 

10 

17. Тема 4. Ескізне виконання твору великої форми. 9 

 Разом за ІІ семестр: 40 

 Разом: 140 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 Кредит 1. Сольно-інструментальна майстерність майбутнього вчителя 

музичного мистецтва 

 

1. Тема 1. Вдосконалення інструментальної майстерності при роботі над 

гамами та вправами. 

4 

2. Тема 2. Вдосконалення інструментальної майстерності при опрацюванні 

інструктивних та концертних етюдів.  

6 

3. Тема 3. Вдосконалення поліфонічної майстерності. 6 

4. Тема 4. Формування виконавських навичок при роботі над сонатами, 

варіаціями, концертами. 

6 

5. Тема 5. Методи роботи над п’єсами віртуозного та кантиленноо характеру. 6 

 Кредит 2. Перший етап роботи на музичним твором  

6. Тема 6. Розбір поліфонічного твору (варіанти редакцій, аплікатура, 

фразування, динамічний план, інтерпретаторські версії)  

14 

7. Тема 7. Розбір п’єси. 14 

 Кредит 3. Другий етап роботи над музичним твором. Технічні труднощі  

8. Тема 8. Подолання технічних труднощів в поліфонічному творі. 14 

9. Тема 9. Подолання технічних труднощів в п’єсі. 14 

 Кредит 4. Другий етап роботи над музичним твором.  

Засоби музичної виразності 
 

10. Тема 10. Відпрацювання засобів музичної виразності в поліфонічному 

творі. 

14 

11. Тема 11. Відпрацювання засобів музичної виразності в п’єсі. 14 

 Кредит 5. Третій етап роботи над музичним твором. Художній образ  

12. Тема 12. Створення художньо-виконавського плану поліф.твору. 14 

13. Тема 13. Створення художньо-виконавського плану п’єси. 14 

 Разом за І семестр: 140 



 

 

 Кредит 1. Методика роботи над твором великої форми. Аплікатура. 

Технічні труднощі 
 

14. Тема 1. Розбір форми твору великої форми. 13 

15. Тема 2. Подолання технічних труднощів у творі великої форми. 14 

 Кредит 2. Засоби музичної виразності  

16. Тема 3. Робота над засобами музичної виразності у головних темах твору 

великої форми. 

13 

17. Тема 4. Ескізне виконання твору великої форми. 14 

 Разом за ІІ семестр: 54 

 Разом: 140 

 

8. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Індивідуальне науково-дослідне завдання складається з двох напрямів :  

І – підготовка та захист контрольної роботи (для студентів ЗФН); 

ІІ – підготовка публічного виступу з метою демонстрації виконавських вмінь і навичок гри 

на основному музичному інструменті (для студентів ДФН). 

Підготовка та захист контрольної роботи: 

1. Виконати роботу над варіантами редакцій. 

2. Виконати роботу над аплікатурою. 

3. Виконати роботу над подоланням технічних труднощів. 

4. Виконати роботу над засобами музичної виразності у головних темах твору. 

5. Виконати роботу над засобами музичної виразності в цілому у творі. 

6. Виконати ескізне виконання твору. 

7. Створити художньо-виконавський план твору. 

8. Виконати роботу над експозицією, розробкою, репризою. 

9. Вивчити напам’ять по частинам. 

10. Виконати твір напам’ять. 

Основне завдання цього виду діяльності – навчити студентів самостійно працювати з 

літературою та нотами;  творчо сприймати навчальний матеріал і осмислювати його;  

сформувати навички щоденної самостійної роботи з метою одержання та узагальнення знань, 

умінь і навичок. 

 

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання: 

1) Правильність постановки рук і звуковидобування. 

2) Майстерне рієнтування в клавіатурі. 

3) Ступінь володіння технічними навичками гри. 

4) Ступінь володіння засобами музичної виразності. 

 

9. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 



 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь 

і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного 

й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і 

фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є 

систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового матеріалу, виконання 

практичних робіт, уміння самостійно опрацьовувати нотні тексти, створення художнього 

образу п’єси, вивчення напам’ять п’єси, здатності публічно виконати вивчений репертуар. 

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння 

студентом програмового матеріалу. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно, коли він емоційно, художньо переконливо та 

технічно довершено виконав репертуар згідно вимог навчальної дисципліни. 

Студенту виставляється дуже добре, коли він добре знає художньо-навчальний 

репертуар, але ж виконує його без відповідної емоційності. 

 Студенту виставляється добре, коли він добре виконує репертуар, але представлення 

елементу музичної тканини не сприяє розкриттю художньо-образного змісту композиції, або 

порушує його цілісність. 

Студенту виставляється достатньо, коли він засвоїв частково, фрагментарно художній 

матеріал  та припускається помилок щодо нотного тексту виконуваних п’єс. 

Студенту виставляється мінімальний задовільно, коли він випускає, втрачає при 

виконанні певні мотиви, а то й фрази виконуваних п’єс. 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 350 до 700 балів (за 7кредити), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 7 крд. 

1-й семестр (5 кр.) 

Поточне оцінювання та самостійна робота КР 
Накопичувальні 

бали/сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5  

500/100* 

25 25 25 25 20 

Т6 Т7    20 

40 40    

Т8 Т9    20 

40 40    

Т10 Т11    20 

40 40    

Т12 Т13     

40 40    

 

2-й семестр (2 кр.) 

Поточне оцінювання та самостійна робота КР 
Накопичувальні 

бали/сума 

Т1 Т2    20 

200/100* 
45 45    

Т3 Т4     

45 45    

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б. 

 
 



 

 

10. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 
завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  (зокрема 

вправи, гами, арпеджіо, акорди, етюди, танці, пісні, п’єси), презентації результатів 

досліджень, тестові завдання, контрольні роботи. 

 

11. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 

матеріалу, музично-теоретичний аналіз п’єси, вияв складностей теоретичного характеру, 

особливостей фактури, аплікатури; пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою 

якого розкривається сутність певного явища, закону, процесу, дії, що сприяють 

усвідомленню студентами загального змісту і сутності музичного твору та особливостей 

його виконання: демонстративне виконання викладачем фрагментів або цілого музичного 

твору; проблемне навчання, дії, що пов’язані з практичним відпрацюванням та засвоєнням 

технічних та художніх навичок під час виконання музичного твору: читка з листа нового 

твору, багаторазове програвання, приспівування окремих місць, метроритмічне 

відпрацювання; практично-еврістичний метод – творчі відкриття, характерне на 

завершальних стадіях роботи над музичним твором, коли при кожному практичному 

виконанні є поява створення неповторних образів індивідуального характеру, застосування 

незвичайних технічних прийомів виконання, індивідуальна інтерпретація музичного твору, 

виконання його окремих фрагментів, випробування нетрадиційних прийомів виконання. 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Горенко Л. Робота баяніста над музичним твором: методичні поради / Леонід Миронович 

Горенко. – К.: Музична Україна, 2002. – 50 с. 

2. Давидов М. Основи формування виконавської майстерності баяніста / Микола 

Андрійович Давидов. – К.: Музична Україна, 2003. – 69 с. 

3. Двилянский М. Самоучитель игры на аккордеоне / Михаил Абрамович Двилянский. – М.: 

Советский композитор, 2002. – 117 с. 

4. Липс Ф. Искусство игры на баяне / Фридрих Липе. – М.: Музыка, 2005. – 158 с.  

5. Лондонов П. Школа игры на аккордеоне / Петр Петрович Лондонов. – М.: Музика, 2008. 

– 157 с. 

6. Лушников В. Самоучитель игры на аккордеоне / Владимир Васильевич Лушников. - [ 2-е 

изд.,стереотипное ] – М. Музыка, 2011. – 158 с. 

7. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста в 5 - 7 классах ДМШ / Борис Евсеевич Милич. – 

К.: Муз. Україна, 2002. – 86 с. 

8. Мирек А. Самоучитель игры на аккордеоне / Альфред Мирек. – М.: Советский 

композитор, 2009. – 109 с. 

9. Хрестоматія з музики для учнів загальноосвітньої школи. 1 клас / Сост. Бервецкий З.Т. – 

К.: Музична Україна, 2001 – 128с. 

 

Допоміжна  

1. Катанский В. Школа самоучитель игры на фортепиано: Учебно-методическое пособие / 

Владимир Михайлович Катанский. – М.: Издательство Владимира Катанского, 2000. – 

208 с. 

2. Онегин А. Школа игры на баяне / Алексей Евсеевич Онеги. – М.: Музика, 2009. – 303 с. 

3. Шахов Г. Игра по слуху, чтение с листа и транспортирование в классе баяна: Учеб. 

пособие / Геннадий Іванович Шахов. – М. : Музыка, 2007. - 190 с. 

 

 

 



 

 

13. Інформаційні ресурси 

1. http://школьныймузыкант.рф/nauchis-igrat-sam/uchimsya-igrat-na-bayane-samostoyatelno-

podklyuchaem-k-obucheniyu-programmu-finale.html 

2. http://uroki-music.com.ua/index.php?nma=tube&fla=play&ids=882 

3. http://bayanist.ru/ 

4. http://bayan-trainer.ru/ru/ 

5. http://subscribe.ru/archive/culture.music.bayan/200506/23005308.html 

6. http://learnmusic.ru/m_20120314084735 

7. http://collegy.ucoz.ru/publ/79-1-0-7427 

8. http://www.goldaccordion.com/ 

9. http://bayanac.narod.ru/ 

10. http://www.bayanac.com/ 

11. http://www.accordionlinks.com/publisher.html 

12. http://www.todotango.com/english/Home.aspx 

13. http://www.accordionmidi.com/ 

14. http://folkinst.narod.ru/ 

 

http://школьныймузыкант.рф/nauchis-igrat-sam/uchimsya-igrat-na-bayane-samostoyatelno-podklyuchaem-k-obucheniyu-programmu-finale.html
http://школьныймузыкант.рф/nauchis-igrat-sam/uchimsya-igrat-na-bayane-samostoyatelno-podklyuchaem-k-obucheniyu-programmu-finale.html
http://uroki-music.com.ua/index.php?nma=tube&fla=play&ids=882
http://bayanist.ru/
http://bayan-trainer.ru/ru/
http://subscribe.ru/archive/culture.music.bayan/200506/23005308.html
http://learnmusic.ru/m_20120314084735
http://collegy.ucoz.ru/publ/79-1-0-7427
http://www.goldaccordion.com/
http://bayanac.narod.ru/
http://www.bayanac.com/
http://www.accordionlinks.com/publisher.html
http://www.todotango.com/english/Home.aspx
http://www.accordionmidi.com/

