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1. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 
 

 Мета курсу: оволодіти основними виконавськими вміннями та навичками гри на 

додатковому музичному інструменті для подальшого використання в майбутній професійній 

діяльності.  

Завдання курсу: опанувати технікою гри на додатковому музичному інструменті; 

засвоїти основні аплікатурні принципи гам, арпеджіо, акордів та технічних прийомів; 

оволодіти інтерпретаційними уміннями та засвоїти методи роботи над музичним твором; 

розвивати комплекс музичних здібностей (гармонічний та поліфонічний слух, музично-

виконавське мислення, музичну пам’ять, відчуття метро-ритму, виконавську волю тощо); 

прищеплювати навички читання нот з аркуша, гри нескладних творів на слух, 

акомпанування, транспонування тощо; сформувати навички самостійної роботи пізнавальної 

та творчої активності; формувати сценічну культуру та артистизм; виховувати естетичні 

смаки та ціннісні орієнтації студентів. 

Передумови для вивчення дисципліни: курс тісно пов’язаний із дисциплінами 

«Інструментальне виконавство (основний музичний інструмент, оркестровий клас)», 

«Музично-теоретичні дисципліни (сольфеджіо, гармонія, історія музики)», «Вокально-

хорове виконавство (хорове диригування, сольний спів)». 

Навчальна дисципліна складається з 3-х кредитів. 

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 

ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ФК 2. Здатність до розуміння сутнісних особливостей предметної області та оперування 

професійною термінологією у галузі музичного мистецтва.  

ФК 6. Виявлення музикальності,  виконавських (інструментальні, вокально-хорові, 
диригентські), інтерпретаційних, артистичних умінь учителя музичного мистецтва. 

ФК 9. Здатність до художньої інтерпретації інструментальних та вокальних музичних 

творів на належному виконавському рівні. 

Очікувані результати навчання: 
ПРН 1. Знає музичну термінологію, розуміє основні концепції, теорії та загальну 

структуру музикознавчих наук.  

ПРН 6. Інтегрує 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 7. Демонструє  уміння вирішувати  музично-педагогічні проблеми, оригінальність і 

гнучкість творчого мислення у процесі конструювання, інтерпретації та реалізації 

музично-педагогічних ситуацій.   

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Художньо-інструктивний матеріал 

Тема 1. Ознайомлення з музичним інструментом.  

Тема 2. Надбання важливих технічних навичок. Гами, арпеджіо, акорди.  

Тема 3. Опрацювання етюдів на різні види техніки.  

Кредит 2. Технологічні засади музикування 

Тема 4. Формування навичок гри одноголосних п’єс шляхом читання з аркуша. 

Тема 5. Опрацювання народних танців і шкільних пісень.  

Тема 6. Гармонізація супроводу шкільних пісень і мелодій. 

Кредит 3. Художній репертуар 

Тема 7. Вивчення на пам’ять двох різнохарактерних п’єс (народних, класичних, 

сучасних тощо). 
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Тема 8. Опрацювання різностильових п’єс (народних, класичних, сучасних тощо). 

 

3. Рекомендована література 

Базова 
1. Ревенко Н. Інструментальне виконавство (Фортепіано). Частина І: (навчально-

методичний посібник. Миколаїв: «РАЛ-поліграфія», 2018. 318 с. 

2. Теорія і практика акомпанементу: [навчально-методичний посібник до курсу 

«Концертмейстерський клас» та «Основи праці в студії» для студентів мистецьких 

спеціальностей ] /Уклад.: І.Г.Стотика, Е.А.Власенко, Я.В.Сопіна, О.В.Стотика / Заг. ред 

Стотики І.Г. Мелітополь: МДПУ, 2018. 127 с. 

3. Шукайло В. Ф. Шлях до майстерності піаніста: навчально-методичний посібник. 

Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017. 206 с. 

4. Щербак І. В. Інструментально-виконавська підготовка майбутнього вчителя музичного 

мистецтва як психолого-педагогічна проблема // Наукові записки / Ред. кол. : В. В. Радул, 

С. П. Величко та ін. Випуск 141. Частина ІІ. Серія : Педагогічні науки. Кіровоград: РВВ 

КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. С. 93–97. 

5. Щербак І. В. Технологічний процес розкриття художнього образу музичного твору 

майбутніми вчителями музичного мистецтва // Мистецька освіта : історія, теорія, 

технології : зб.наук.праць / за заг. ред. докт. пед. наук, проф. Т. А. Смирнової. Харків : 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2015. С.166–173. 

Допоміжна  

1. Інструментальне виконавство: теорія, історія та практика : колективна монографія / В. 

А. Гусак, В. С. Калабська, Т. І. Кремешна, Т. А. Радзівіл, О. С. Умрихіна.  Умань : 

«Візаві», 2016. 186 с. 

2. Ревенко Н.В. Фортепіанна творчість українських композиторів у контексті розвитку 

музичної культури України (80-90-ті роки ХХ ст.): монографія. Миколаїв: «РАЛ-

поліграфія», 2018. 238 с. 

Інформаційні ресурси 
1. Ноти для фортепіано в чотири руки. URL: https://www.quatre-mains.net/    

2. Ноти класичних творів. Free Classical Sheet Music Guide. URL: 

http://www.freesheetmusicguide.com/classical.htm 

3. Ноти фортепіанної музики: https://pianoworld.com/resources/free-sheet-music/ 

4. http://noni.org.ua/ 

5. http://www.europeana.eu/portal 

6. http://elib.nplu.org/collection.html?id=33 

7. http://www.ukrbook.net 

8. http://www.nbuv.gov.ua 

9. http://www.twirpx.com/files/art/music 

10. http://notonosec.at.ua/load/ansambli/narodnye/15 

11. http://www.21one.ru/stati/57/266  

12. http://www.quellen.org.ua/ru/gallery/album/4 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

 

 5. Засоби діагностики успішності навчання: тестування 
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