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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів:4 
Лекції: 

- - 

Загальна кількість годин: 120 Практичні заняття: 

- - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 2-4 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр: 3-8 
Семінарські заняття: 

- - 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 5 

Консультації: 

- - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік 12 4 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

108 116 

 
2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна «Додатковий музичний інструмент» є складовою фахової та наукової 

підготовки студентів із спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво).  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є принципи, методи та засоби вивчення 

творів музичного мистецтва; оволодіння елементами музичної мови та навичками гри на 

інструменті (фортепіано/баян/акордеон та ін.) . 

Метою курсу є розвиток набутих інструментально-виконавських умінь, необхідних для 

музично-педагогічної діяльності в закладах загальної середньої освіти. 

Передумови для вивчення дисципліни – наявність компетентностей з дисциплін: 

«Сольфеджіо», «Основний музичний інструмент», «Акомпанемент». 

Міждисциплінарні зв’язки: «Методика музичного навчання»; «Історія музичного 

мистецтва»; «Практикум шкільного репертуару»; «Основний музичний інструмент». 

 
3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

Для вибіркових навчальних дисциплін 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати 

навчання: 

1. Знання: 

 музичних творів різних жанрів, форм, стилів; 

 виконавського апарату; 

 особливості культури звуковидобування; 

 мелодичної лінії. 

2. Уміння:  

 будувати музичну фразу при виконанні творів, прагнення до виразності фразування, 

слухання та ведення мелодичної лінії; 

 володіти прийомами виконання штрихів (non legato, legato, staccato) на основі постійного 

слухового контролю; 



 розрізняти та застосовувати засоби музичної виразності (динаміку, темп, агогіку тощо); 

 володіти виконавською технікою. 

3. Комунікація: 

 дотримуватися мовних норм у спілкуванні; 

 послуговуватися фаховою термінологією;  

 впливати на співрозмовника за допомогою вмілого використання різноманітних мовних 

засобів; 

 послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками), іншою допоміжною 

довідковою літературою, необхідною для самостійного вдосконалення мовної культури. 

4. Автономність та відповідальність: дисципліна має автономність, необхідність 

відповідально ставитися до предмету «Додатковий музичний інструмент». 

У процесі вивчення курсу студент формує такі професійні компетенції: 

 інструментально-виконавська (вільне володіння музичним інструментом 

(фортепіано/баян/акордеон та ін.) та здатність його використовувати у навчальній і 

концертно-виконавській діяльності; володіння навичками читання нот з аркуша, 

транспонування, добору музики на слух; володіння методами навчання гри на музичних 

інструментах); 

 світоглядна (наявність ціннісно-орієнтаційної позиції; загальнокультурна ерудиція, 

світогляд; розуміння сутності і соціальної значущості майбутньої професії; збереження 

національних духовних традицій); 

 інформаційна (здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних 

джерел для розгляду конкретних питань; здатність до ефективного використання 

інформаційних ресурсів мережі Інтернет, які містять текстовий, аудіо- і відеоматеріал у 

професійній діяльності); 

 самоосвітня (здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та 

саморозвитку; спрямованість на розкриття особистісного творчого потенціалу та 

самореалізацію у фаховій діяльності). 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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1. Розвиток виконавських 

навичок гри на музичному 

інструменті 

(фортепіано/баян/акордеон 

та ін.) під час роботи над 

творами шкільного 

репертуару 

2 - - - - 2 18 2 - - - - 2 20 

2. Формування навичок 

розуміння музичної мови в 

процесі гри на музичному 

2 - - - - 2 18 - - - - - - 20 



інструменті 

(фортепіано/баян/акордеон 

та ін.) 

3. Відпрацювання засобів 

виразності музичної мови в 

процесі гри на інструменті 

(фортепіано/баян/акордеон 

тощо) 

2 - - - - 2 18 - - - - - - 20 

4. Формування творчого 

підходу до виконуваних 

творів в процесі гри на 

фортепіано/баяні/акордеоні 

тощо 

2 - - - - 2 18 - - - - - - 18 

5. Реалізація художньо-

звукового задуму 

композитора в процесі 

виконання творів на 

фортепіано/баяні/акордеоні 

та ін.  

2 - - - - 2 18 - - - - - - 20 

6. Розвиток навичок 

стильової і жанрової 

інтерпретації творів на 

фортепіано/баяні/акордеоні 

та ін. інструментах 

2 - - - - 2 18 2 - - - - 2 18 

Проміжний контроль - - - - - - 4 - - - - - - 4 

Разом: 12 - - - - 12 108 4 - - - - 4 116 

 
5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Розвиток виконавських навичок гри на музичному інструменті 

(фортепіано/баян/акордеон та ін.) під час роботи над творами шкільного репертуару 

Закріплення технічних прийомів та способів оволодіння творами, які пов’язані з 

розвитком внутрішнього слуху, зі слуховими навичками. Розвиток виконавських здібностей. 

Усвідомлення важливої ролі навчально-художнього репертуару у процесі гри на 

фортепіано/баяні/акордеоні та ін. Удосконалення техніки читання з листа зі складним ритмом, 

модуляцією. Вміння полегшити складну фактуру, оперування музично-слуховими уявленнями. 

 

Тема 2. Формування навичок розуміння музичної мови в процесі гри на музичному 

інструменті (фортепіано/баян/акордеон та ін.) 

Етапи роботи над музичним твором. Цілісні та поетапні типи роботи над музичними 

творами. Мішані типи роботи. Вивчення більш глибоких за змістом та більш складних за 

формою і фактурою творів. Інтонаційна виразність. Єдність мелодії та супроводу. Різні типи 

мелодії. Фразування. Контраст звуковий, артикуляційний, динамічний, тембровий. 

 

Тема 3. Відпрацювання засобів виразності музичної мови в процесі гри на інструменті 

(фортепіано/баян/акордеон тощо) 

Мелодія мистецтва «співу» на інструменті (фортепіано/баян/акордеон та ін.). Відчуття і 

визначення єдиної ритмічної пульсації. Типові помилки відтворення ритму. Оволодіння 



вміннями якісного звуковидобування, штриха, динаміки, фразування. Виконання музичних 

творів, різних за стилем, змістом, характером. 

 

Тема 4. Формування творчого підходу до виконуваних творів в процесі гри на 

фортепіано/баяні/акордеоні тощо. 

Аналіз стильових особливостей виконання всієї програми. Відчуття динамічної, 

ритмічної та художньої цілісності творів. Характеристика рис кожного музичного твору. 

Визначення інтонаційної, динамічної, ритмічної функцій. Закріплення навичок кантиленного 

звуковидобування в процесі гри на фортепіано/баяні/акордеоні та ін.. Формування 

виконавських навичок у процесі виконання п’єс шкільного репертуару на музичних 

інструментах (фортепіано/баян/акордеон та ін.). Художньо-виразне виконання прослуханих 

творів у відповідності до стилю. 

 

Тема 5. Реалізація художньо-звукового задуму композитора в процесі виконання творів на 

фортепіано/баяні/акордеоні та ін. 

Інтерпретаційна модель художнього твору. Емоційно-образний зміст музичного твору. 

Драматургія та архітектоніка музичних творів. Засоби реалізації інтерпретаційної моделі 

музичного твору. Формування виконавських навичок під час гри на фортепіано/баяні/акордеоні 

та ін.. 

 

Тема 6. Розвиток навичок стильової і жанрової інтерпретації творів на 

фортепіано/баяні/акордеоні та ін. інструментах 

Уміння використовувати знання про форму, характер, динаміку розвитку творів. 

Закріплення виконавських навичок гри на фортепіано/баяні/акордеоні та ін., знань 

особливостей звуковидобування, тембральності у творах різних стилів, жанрів, форм. 

Розширення музичного світогляду, творчих здібностей, відчуття динаміки, ритмічної та 

художньої цілісності твору. 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

Самостійна робота студентів з Додаткового музичного інструменту полягає у розвитку 

практичних умінь і навичок виконання музичних творів на фортепіано/баяні/акордеоні та ін. у 

майбутніх учителів музики.  

 
№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 
Форми звітності 

 Індивідуальні завдання 

1. Відпрацювання аплікатури на матеріалі 

мажорних гам та арпеджіо до 2- х знаків у 

різних темпових та динамічних градаціях. 

Розвиток окремих видів техніки гри на 

фортепіано/баяні/акордеоні та ін. на матеріалі 

інструктивних етюдів  

28 (28) 

Виконання музичного 

твору на інструменті 

(фортепіано/баян/акордеон 

тощо) 

2. Вивчення кантиленних п’єс українських 

композиторів  

28 (28) Виконання музичного 



твору 

(фортепіано/баян/акордеон 

тощо) 

3. Відпрацювання аплікатури на матеріалі 

мінорних гам та арпеджіо до 2- х знаків у 

різних темпових та динамічних градаціях. 

Розвиток окремих видів техніки на матеріалі 

інструктивних етюдів  

26 (30) Виконання музичного 

твору 

(фортепіано/баян/акордеон 

тощо) 

4. Вивчення двох різнохарактерних п’єс 

західноєвропейських композиторів  

26 (30) Виконання музичного 

твору 

(фортепіано/баян/акордеон 

тощо) 

5. Підготовка до проміжного контролю 4 (4) Модульна контрольна 

робота 

 Разом 108 (116)  

 
Тематика індивідуальних (групових) завдань 

Рекомендовані твори для виконання індивідуальних завдань (фортепіано): 

1.К. Черні. Етюди (Г. Гермер, ч. ІІ). 

2.А. Лешгорн. Етюди, тв. 136). 

3.Д. Кабалевський. Етюд фа мажор, тв. 27. 

4.Г. Беренес. Етюд, тв. 299. 

5.Г. Кірков. Етюд, тв. 15. 

6.Ф. Лекупе. Етюд, тв. 20. 

7.С. Майкапар. Етюд «Бурхливий потік» тв. 33. 

8.П. Чайковський «Мама». 

9.П. Чайковський «Хвороба ляльки». 

10. П. Чайковський «Полька». 

11. П. Чайковський «Італійська пісенька» . 

12. П. Чайковський «Пісня жайворонка» . 

13. О. Гедіке «Інвенція». 

14. С. Павлюченко «Фугета». 

15. Г. Фрід «Дві подружки». 

16. О. Щуровський «Оповідання». 

17. Г. Орлянський «Павук Сірий». 

18. В. –ф. Бах «Алегро». 

19. Д. Кабалевський «Легкі варіації».  

20. А. Діабеллі «Сонатина №1». 

 

Рекомендовані твори для виконання індивідуальних завдань (баян/акордеон): 

Етюди: 

1. Г. Тихомиров. Етюд до мажор  



2. Г. Тихомиров. Етюд ля мажор 

3. С. Аксюк. Етюд ре мінор. 

4. С. Аксюк. Етюд сі-бемоль мажор 

5. С. Аксюк. Етюд фа-діез мінор 

6. П. Шашкін. Етюд фа мажор. 

7. В. Бєлов. Етюд до мажор. 

8. В. Бєлов. Етюд соль мажор. 

9. М. Черьомухін. Етюд ля мінор 

10. М. Черьомухін. Етюд соль мажор 

11. М. Магіденко. Етюд ля мінор 

12. М. Магіденко. Етюд ля мінор 

13. Н. Чайкін. Етюд ля мажор. 

14. Н. Чайкін. Етюд соль мажор. 

15. Н. Чайкін. Етюд фа мінор 

16. А. Попов. Етюд фа мінор 

17. Ю. Шишаков. Етюд мі мінор 

18. Ю. Шишаков. Етюд мі мажор 

19. В. Іванов. Етюд сі мінор 

20. В. Іванов. Етюд до мажор 

21. А, Холмінов. Етюд ре мажор 

22. А. Холмінов. Етюд соль мажор 

23. А. Холмінов. Етюд ля мінор 

П’єси: 

1. Баян. Підготовча група : учб. репертуар для підготовчої групи дитячих музичних шкіл . –

Київ : Музична Україна, 1973. – 98 с. 

2. Баян.І клас: учб. репертуар для дитячих музичних шкіл.-К.:Музична Україна, 1976.-110с. 

3. Баян. 1-3 класи ДМШ:хрестоматія педагогічного репертуару.  –Київ :Музична Україна, 

1995.–32с. – (Вип.1) 

4. Баян. 1-3 класи ДМШ:хрестоматія педагогічного репертуару. –Київ :Музична Україна, 

1995.–28с. – (Вип.2) 

5. Баян. 1-3 класи ДМШ:хрестоматія педагогічного репертуару. –Київ :Музична Україна, 

1995.–28с. – (Вип.3) 

6. Баян. 2 клас: учбо. репертуар дитячих музичних шкіл. – 13-е вид.–Київ : Музична 

Україна, 1987.–176с. 

7. Двилянский М. Самоучитель игры на аккордеоне / М.Двилянский.– Москва :Советский 

композитор, 1988.–120с. 

8. Лондонов П. Школа игры на аккордеоне / П. Лондонов. – Москва :Музыка, 1985.–158с. 

9. Лушников В. Школа игры на аккордеоне / В. Лушников. – переиздание.–Москва : 

Советский композитор, 1988.–192с. 

10. Наумов Г.Школа игры на аккордеоне / Г.Наумов, П.Лондонов.–Москва : Музыка, 1973.–

174с. 

11. Панайотов Л. Самоучитель игры на аккордеоне / Л.Панайотов. – Москва :Музыка, 1978. – 

192с. 

12. Акимов Ю. Школа игры на баяне / Ю.Акимов.– переиздание. – Москва 

:Сов.композитор,1990.–208с. 

13. Басурсманов А. Самоучитель игры на баяне / А.Басурманов. – переиздание.–Москва 

:Сов.композитор,1987.–118с. 

14. Якимец Н. Система начального обучения игре на баяне / Н.Якимец. –Москва :Музыка, 

1990.–62с. 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: індивідуальні заняття, індивідуальні завдання. 



6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік. 

6.4. Засоби діагностики результатів навчання: подається в силабусі навчальної дисципліни. 

6.5. Критерії оцінювання результатів навчання: подається в силабусі навчальної дисципліни. 

 

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

1. Фортепіано. 

2. Нотний матеріал. 

3. Методична література з навчання гри на фортепіано. 

4. Аудіо- та відеозаписи занять і концертних виступів видатних педагогів та виконавців. 

 

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

8.1. Основні джерела: 

1.Алексеев А. Д. Методика обучения игре на фортепиано. М.: Музыка, 1978. 287 с.  

2.Баренбойм Л. А. Путь к музыцированию. 2-е изд. Л. : Сов.композитор, 1973. 270 с.  

3.Голубовская Н. И. Искусство педализации. Л. : Сов.композитор, 1985. 96 с.  

8.2. Допоміжні джерела: 

1.Калинина Н. Т. Клавирная музыка Баха в фортепианном классе. Л. : Сов. композитор, 1988. 

156 с. 

2.Курковский Г. В. Питання фортепіанного виконавства. Збірник статей. К. : Муз. Україна, 

1983. 139 с. 

3.Либерман Е. Я. Работа над фортепианной техникой. М. : Искусство, 1985. 144 с.  

4.Малиновская А. В. Класс основного музыкального инструмента. Искусство фортепианного 

интонирования. Учебное пособие для вузов. М. : Искусство, 2005. 379 с. 

5.Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. М. : Музыка, 1982. 297 с. 

6.Падалка Г. М. Учитель, музика, діти. К. : КГПИ, 1982. 144 с. 

 

8.3Електронні джерела: 

1. Ноты для баяна. – Режим доступа: http://kniganot.ru/met/  

2. Ноты для баяна и аккордеона. – Режим доступа:    http://bayanac.narod.ru/  

3. 3282 произведения для баяна или акордеона. – Режим доступа:   http://www.bayanac.com/  

4. Ноты, Аккорды – Спутник ученика-баяниста. – Режим доступа:  

 http://ale07.narod.ru/music/notes/song/bayan/sputnik_uchenika.htm  

5. Орловская гармонь. – Режим доступа:  .ru/репертуар  http://orlovskayagarmon.narod.ru/  

6. Нотный архив Бориса Тараканова. – Режим доступа:  http://notes.tarakanov.net/  

7. Профессор-баянист Владимир Ушенин: ноты для баяна и аккордеона. – Режим доступа:  

http://www.ushenin.com/  

8. Українські пісні. – Режим доступу:  http://uk.scorser.com/S/Ноти/українські+пісні/-1/1.html  

9. Украинские песни. – Режим доступа:  http://www.notarhiv.ru/pesnimira/ukrainskie/spisok.html  

10. Електронна бібліотека Збірник українських пісень. – Режим доступа:  

 http://elib.nplu.org/object.html?id=143  
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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

ДОДАТКОВИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

1. Основна інформація про дисципліну 

 

Тип дисципліни: вибіркова Форма навчання: денна, заочна 

Освітній ступінь: бакалавр 

Кількість кредитів (годин): 4 (120 год.) 

денна: 12 год. – індивідуальні; 108 год. – самостійна робота 

заочна: 4 год. – індивідуальні, 116 год.  – самостійна робота 

Мова викладання: українська 

Посилання на курс в онлайн-платформі Google Classroom (код класу): ugf4ufx 

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Банкул Лариса Дмитріївна 

Науковий ступінь, вчене звання, посада: доцент, доцент кафедри музичного та 

образотворчого мистецтв 

Кафедра: музичного та образотворчого мистецтв 

Робочій e-mail: bankul@idguonline.net 

Години консультацій на кафедрі: п’ятниця, 17:00–18:00 

  

ПІБ: Бойчев Іван Іванович 

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри музичного та образотворчого мистецтв 

Кафедра: музичного та образотворчого мистецтв 

Робочій e-mail: boichev@idguonline.net  

Години консультацій на кафедрі: середа, 15:00–16:00 

  

ПІБ: Затинченко Олександр Миколайович 

Науковий ступінь, вчене звання, посада: доцент, доцент кафедри музичного та 

образотворчого мистецтв 

Кафедра: музичного та образотворчого мистецтв 

Робочій e-mail: zatynchenko@idguonline.net 

Години консультацій на кафедрі: понеділок, 15:30–16:30 

  

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

mailto:drozdov.viktor@idgu.edu.ua
mailto:drozdov.viktor@idgu.edu.ua
mailto:drozdov.viktor@idgu.edu.ua
mailto:drozdov.viktor@idgu.edu.ua
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3. Опис та мета дисципліни 

Дисципліна «Додатковий музичний інструмент» є складовою фахової та наукової 

підготовки студентів із спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво). Основний 

акцент робиться на розширенні музичного світогляду студентів, вихованню любові до 

майбутньої спеціальності, розвитку музично-аналітичного мислення, творчої самостійності. 

Організація та проведення занять повинні переслідувати пізнавальні та виховні цілі, які 

розкривають творчі можливості студентів. Її актуальність полягає в тому, що додатковий 

музичний інструмент (фортепіано/баян/акордеон та ін.) є важливою складовою формування 

цілісного уявлення майбутнього педагога про свою професійну діяльність. Поглиблені 

музично-педагогічні знання сьогодні необхідні кожному вчителеві музики. Вивчення курсу 

«Додатковий музичний інструмент» сприяє удосконаленню виконавських умінь та навичок, 

підвищенню обізнаності здобувачів вищої освіти з історії розвитку обраної спеціальності, 

розумінню еволюції музично-педагогічної думки, ознайомленню з педагогічною спадщиною 

відомих музикантів у галузі інструментального виконавства, освіти й виховання дітей. Отже, 

вивчення дисципліни дозволить поглибити спеціальні та загально естетичні знання, набути 

професійних умінь та навичок, розвинути специфічне музично-виконавське мислення та 

навички вищого рівня мислення (проєктування, самооцінювання, аналіз). Передумовою для 

вивчення дисципліни є оволодіння фаховими компетентностями, що формуються під час 

вивчення дисциплін «Методика музичного навчання»; «Історія музичного мистецтва»; 

«Практикум шкільного репертуару»; «Основний музичний інструмент». 

 

4. Результати навчання 

Студенти, що опанують навчальну дисципліну «Додатковий музичний інструмент» 

зрозуміють: 

 музичні твори різних жанрів, форм, стилів; 

 піаністичний апарат; 

 особливості культури звуковидобування; 

 мелодичну лінію. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати 

навчання: 

1. Знання: 

 музичних творів різних жанрів, форм, стилів; 

 виконавського апарату; 

 особливості культури звуковидобування; 

 мелодичної лінії. 

2. Уміння:  

 будувати музичну фразу при виконанні творів, прагнення до виразності фразування, 

слухання та ведення мелодичної лінії; 

 володіти прийомами виконання штрихів (non legato, legato, staccato) на основі постійного 

слухового контролю; 

 розрізняти та застосовувати засоби музичної виразності (динаміку, темп, агогіку тощо); 

 володіти виконавською технікою. 

3. Комунікація: 



 дотримуватися мовних норм у спілкуванні; 

 послуговуватися фаховою термінологією;  

 впливати на співрозмовника за допомогою вмілого використання різноманітних мовних 

засобів; 

 послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками), іншою допоміжною 

довідковою літературою, необхідною для самостійного вдосконалення мовної культури. 

4. Автономність та відповідальність: дисципліна має автономність, необхідність 

відповідально ставитися до предмету «Додатковий музичний інструмент». 

У процесі вивчення курсу студент формує такі професійні компетенції: 

 інструментально-виконавська (вільне володіння музичним інструментом 

(фортепіано/баян/акордеон та ін.) та здатність його використовувати у навчальній і 

концертно-виконавській діяльності; володіння навичками читання нот з аркуша, 

транспонування, добору музики на слух; володіння методами навчання гри на музичних 

інструментах); 

 світоглядна (наявність ціннісно-орієнтаційної позиції; загальнокультурна ерудиція, 

світогляд; розуміння сутності і соціальної значущості майбутньої професії; збереження 

національних духовних традицій); 

 інформаційна (здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних 

джерел для розгляду конкретних питань; здатність до ефективного використання 

інформаційних ресурсів мережі Інтернет, які містять текстовий, аудіо- і відеоматеріал у 

професійній діяльності); 

 самоосвітня (здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та 

саморозвитку; спрямованість на розкриття особистісного творчого потенціалу та 

самореалізацію у фаховій діяльності). 

 

5. Структура дисципліни 

Денна форма навчання 

Тема № 1. Розвиток виконавських навичок гри на музичному інструменті 

(фортепіано/баян/акордеон та ін.) під час роботи над творами шкільного репертуару 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Індивідуальні (2 год.): 

1. Закріплення технічних прийомів та 

способів оволодіння творами, які 

пов’язані з розвитком внутрішнього 

слуху, зі слуховими навичками. Розвиток 

виконавських здібностей.  

2. Усвідомлення важливої ролі 

навчально-художнього репертуару у 

процесі гри на 

фортепіано/баяні/акордеоні та ін. 

3. Удосконалення техніки читання з 

листа зі складним ритмом, модуляцією. 

Вміння полегшити складну фактуру, 

оперування музично-слуховими 

1. Алексеев А. Д. Методика обученияигре 

на фортепиано. М.: Музыка, 1978. 287 с.  

2. Баренбойм Л. А. Путь к музыцированию. 

2-е изд. Л. : Сов.композитор, 1973. 270 с.  

3. Либерман Е. Я. Работа над фортепианной 

техникой. М.: Искусство, 1985. 144 с.  

4. Малиновская А. В. Класс 

основного музыкального 

инструмента. Искусство 

фортепианного интонирования. 

Учебное пособие для вузов. М. : 

Искусство, 2005. 379 с. 

5.  Ноты для баяна. – Режим доступа: 

http://kniganot.ru/met/  

 

http://kniganot.ru/met/


уявленнями 

Завдання для самостійної роботи 

(18 год.):  

1. Практичне виконання 2 творів малої 

форми на фортепіано/баяні/акордеоні та 

ін.. 
2. Провідна роль слухової сфери. Методи 
навчання гри по слуху.  
3. Навички ритмової та мелодійної 
імпровізації.  
4. Створення власної виконавської 
концепції та шляхи формування 
виконавського задуму. Єдність смислових 
та динамічних кульмінацій 

1. Нейгауз Г. Г. Об искусстве 

фортепианной игры. Записки 

педагога. М. : Музыка, 1982. 

297 с.  

2. Кригер І. Менует. 

3. Лисенко М. Українська пісня. 

4. Павлюченко В. Фугета. 

5. Свиридов Г. Альбом п’єс для 

дітей: Колискова пісенька. 

6. Слонов Ю. П’єси для дітей: 

Прелюдія. 

7. Шишаков Ю. Канон. 

8. Щуровський Ю. Канон. 

9. Антюфеєв Б. Пісенька. 

10. Арман А. Фугета До мажор. 

11. Бах І.Х. Алегрето. 

12. Бах Ф.Е. Менует. 

13. Ботяров Є. Канон. 

14. Гендель Г. Алеманда 

15. Орловская гармонь. – Режим 

доступа:  .ru/репертуар  

http://orlovskayagarmon.narod.ru/  

 

Тема № 2. Формування навичок розуміння музичної мови в процесі гри на 

музичному інструменті (фортепіано/баян/акордеон та ін.) 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Індивідуальні (2 год.): 

1. Етапи роботи над музичним твором. 

2. Цілісні та поетапні типи роботи над 

музичними творами.  

3. Мішані типи роботи.  

4. Вивчення більш глибоких за змістом та 

більш складних за формою і фактурою 

творів.  

5. Інтонаційна виразність.  

6. Єдність мелодії та супроводу.  

7. Різні типи мелодії.  

8. Фразування.  

9. Контраст звуковий, артикуляційний, 

динамічний, тембровий 

1. Алексеев А. Д. Методика обучения игре 

на фортепиано. – М.: Музыка,1978. 287 с. 

2. Арчажникова Л. Г. Профессия – учитель 

музыки. М.: Музыка, 1994. 111 с. 

3. Барембойм Л.А. Путь к музыцированию. 

2-е изд.: Сов. композитор,1973. 270с.  

4. Голубовская Н. Искусство педализации 

Л.:Сов. композитор, 1985. 96с.URL: http // 

elib.kubg. edu.ua./4872/. 

5. Либерман Е.Я. Работа над фортепианной 

техникой. М.: Искусство,1985. 144с. URL : 

http: // elib.kubg.edu.ua./4871 

6. Ноты для баяна и аккордеона. – Режим 

доступа:    http://bayanac.narod.ru/  

 

Завдання для самостійної роботи 

(18 год.): 
1. Опанування виконавських виражальних 
засобів.  
2. Поліфонія: побудова структури тем, 
відповіді та протиставлення у 

1. Милич Б. О. Про формування і 

вдосконалення викладацької майстерності 

педагогів-піаністів. К.: Муз. Україна, 1971. 

62 с. 

2. Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной 

игры. Записки педагога. М.: Музыка, 1982. 

http://orlovskayagarmon.narod.ru/
http://bayanac.narod.ru/


поліфонічних творах.  
3. Розвиток поліфонічного слуху: вміння 
почути самостійність і виразність 
кожного голосу. 
4. Розробка репризи поліфонічних творів 
та їхні різновиди. Інтонування 
поліфонічних творів 

298 с. 

3. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва. 

Теорія і методика викладання мистецьких 

дисциплін. К.: Освіта України, 2008. 274 с. 

4. Нотный архив Бориса Тараканова. – 

Режим доступа:  http://notes.tarakanov.net/ 

 

Тема № 3. Відпрацювання засобів виразності музичної мови в процесі гри на 

інструменті (фортепіано/баян/акордеон тощо) 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Індивідуальні (2 год.): 

1. Мелодія мистецтва «співу» на 

інструменті (фортепіано/баян/акордеон та 

ін.).  

2. Відчуття і визначення єдиної ритмічної 

пульсації.  

3. Типові помилки відтворення ритму. 

4. Оволодіння вміннями якісного 

звуковидобування, штриха, динаміки, 

фразування.  

5. Виконання музичних творів, різних за 

стилем, змістом, характером 

1. Голубовская Н. И. Искусство педализации. 

Л. : Сов. композитор, 1985. 96 с. 

2. Либерман Е. Я. Работа над фортепианной 

техникой. М.: Искусство, 1985. 144 с.  

3. Малиновская А. В. Класс основного 

музыкального инструмента. Искусство 

фортепианного интонирования. Учебное 

пособие для вузов. М. : Искусство, 2005. 

379 с. 

4. Українські пісні. – Режим доступу:  

http://uk.scorser.com/S/Ноти/українські+пісні

/-1/1.html  
 

Завдання для самостійної роботи 

(18 год.): 

1. Практичне виконання 

фортепіанних п’єс різних за жанрами 

та стилями. 

2. Аналіз стильових особливостей 

виконання всієї програми.  

3. Відчуття динамічної, ритмічної 

та художньої цілісності творів. 

4. Закріплення навичок кантиленного 

звуковидобування 

1. Либерман Е.Я. Работа над фортепианной 
техникой. М.: Искусство,1985. 144с. URL: 
http: // elib.kubg.edu.ua./4871 

2. Алексеев А. Д. Методика обучения игре на 

фортепиано. М.: Музыка, 1978. 287 с.  
3. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва. Теорія і 

методика викладання мистецьких дисциплін. К.: 
Освіта України, 2008. 274 с 

4. Українські пісні. – Режим доступу:  
http://uk.scorser.com/S/Ноти/українські+пісні/
-1/1.html  

 

 

Тема № 4. Формування творчого підходу до виконуваних творів в процесі гри на 

фортепіано/баяні/акордеоні тощо. 

Перелік питань, що виноситься на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Індивідуальні (2 год.): 

1. Відчуття динамічної, ритмічної та 

художньої цілісності творів.  

3. Закріплення навичок кантиленного 

звуковидобування в процесі гри на 

фортепіано/баяні/акордеоні. 

 

1. Алексеев А. Д. Методика обучения игре на 

фортепиано. М.: Музыка, 1978. 287 с.  

2. Либерман Е. Я. Работа над фортепианной 

техникой. М.: Искусство, 1985. 144 с.  

3. Малиновская А. В. Класс основного 

музыкального инструмента. Искусство 
фортепианного интонирования. Учебное 

пособие для вузов. М.: Искусство, 2005. 

379 с. 

http://notes.tarakanov.net/
http://uk.scorser.com/S/Ноти/українські+пісні/-1/1.html
http://uk.scorser.com/S/Ноти/українські+пісні/-1/1.html
http://uk.scorser.com/S/Ноти/українські+пісні/-1/1.html
http://uk.scorser.com/S/Ноти/українські+пісні/-1/1.html


6. Формування виконавських 

навичок у процесі виконання п’єс 

на музичних інструментах 

(фортепіано/баян/акордеон).  

4. Профессор-баянист Владимир Ушенин: 
ноты для баяна и аккордеона. – Режим 
доступа:  http://www.ushenin.com/  

Завдання для самостійної роботи: 

(18 год.): 
1. Відкрите прослуховування: реалізація 

виконавського задуму при виконанні п’єс 

шкільного репертуару. 

2. Формування виконавських навичок у 

п’єсах шкільного репертуару (слухання). 

3. Художньо-виразне виконання творів 

слухання у відповідності до стилю 

1. Беркович І. Школа гри на фортепіано: 

Сонатина Соль мажор. 

2. Бетховен Л. Сонатина Соль мажор, ч.1, 2. 

3. Благой Д. Альбом п’єс: Маленькі варіації 

соль мінор. 

4. Гедіке О. Тв. 36. Сонатина До мажор, Тв. 

46. Тема з варіаціями. 

5. Діабеллі А. Сонатина Фа мажор. 

6. Жилінський А. Сонатина Соль мажор. 

7. Жупанович Л. Варіації на тему дитячої 

пісні. 

8. Кабалевський Д. Тв. 51. Варіації Фа мажор. 

9. Клементі М. Тв. 36. №1. Сонатина До 

мажор. 

10. Моцарт В. Сонатина соль мінор. 

11. Раков М. Сонатина До мажор. 

12. Рожавська Ю. Сонатина ч. 2. 

13. Сільванський М. Легкий концерт Соль 

мажор. 

14. Сорокін К. Тема з варіаціями ля мінор. 

15. Фоглер Г. Концерт До мажор. 

16. Чимароза Д. Сонатина ре мінор 
17. Украинские песни. – Режим доступа:  

http://www.notarhiv.ru/pesnimira/ukrainskie/spiso

k.html  

 

Тема № 5. Реалізація художньо-звукового задуму композитора в процесі 

виконання творів на фортепіано/баяні/акордеоні та ін. 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Індивідуальні (2 год.): 

1. Інтерпретаційна модель художнього 

твору.  

2. Емоційно-образний зміст музичного 

твору.  

3. Драматургія та архітектоніка музичних 

творів.  

4. Засоби реалізації інтерпретаційної 

моделі музичного твору.  

5. Формування виконавських навичок під 

час гри на фортепіано/баяні/акордеоні та 

ін. 

 

1. Алексеев А. Д. Методика обучения игре 

на фортепиано. М.: Музыка, 1978. 287 с.  

2. Голубовская Н. И. Искусство 

педализации. Л. : Сов.композитор, 1985. 

96 с.  

3. Калинина Н. Т. Клавирная музыка Баха 

в фортепианном классе. Л. : Сов. 

композитор, 1988. 156 с. 

4. Курковский Г. В. Питання 

фортепіанного виконавства. Збірник 

статей. К. : Муз. Україна, 1983. 139 с. 

5. Либерман Е. Я. Работа над 

фортепианной техникой. М. : Искусство, 

1985. 144 с.  

6. Малиновская А. В. Класс основного 

музыкального инструмента. Искусство 

фортепианного интонирования. Учебное 

http://www.ushenin.com/
http://www.notarhiv.ru/pesnimira/ukrainskie/spisok.html
http://www.notarhiv.ru/pesnimira/ukrainskie/spisok.html


пособие для вузов. М. : Искусство, 2005. 

379 с. 

7. Нейгауз Г. Г. Об искусстве 

фортепианной игры. Записки педагога. М. 

: Музыка, 1982. 297 с. 

8. Падалка Г. М. Учитель, музика, діти. К. : 

КГПИ, 1982. 144 с.  

9. 3282 произведения для баяна или 

акордеона. – Режим доступа:  

 http://www.bayanac.com/ 

Завдання для самостійної роботи: 

(18 год.): 

1. Робота над звуковими особливостями 

різнохарактерних творів. 

2. Інтерпретаційна модель художнього 

твору. 

3. Емоційно-образний зміст музичного 

твору. 

4. Драматургія та архітектоніка 

музичних творів 

1. Беркович І. Маленькі етюди: №№ 33- 40. 
2. Гедіке О.Т в. 32. 40 мелодійних етюдів для 

початківців: №№ 23., 29-32. Тв. 47. 

3. 30 легких етюдів: №№ 10, 16, 18, 21, 26. Тв. 

58. 25 легких п’єс: №№ 13,18,20. 

4. Гнєсіна О. Маленькі етюди для 

починаючих. Зош. 4: №№31, 33. 

5. Григорян Г. Два етюда. 

6. Зірінг В. Тв. 36. Етюди: №№ 1, 2. 

7. Лак Т. Тв. 172. Етюди: №№ 5, 6, 8. 

8. Лемуан А. Тв. 37. Етюди: №№ 4, 5, 9, 11, 

12, 15, 16, 20-23, 35, 39. 

9. Лешгорн А.Тв. 65. Вибрані етюди для 

починаючих (за вибором). 

10. Майкапар С. Тв. 33. Мініатюри: Біля моря 

вночі. 

11. 3282 произведения для баяна или 

акордеона. – Режим доступа:  

 http://www.bayanac.com/ 

 

Тема № 6. Розвиток навичок стильової і жанрової інтерпретації творів на 

фортепіано/баяні/акордеоні та ін. інструментах 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Індивідуальні(2 год.): 

1. Уміння використовувати знання про 

форму, характер, динаміку розвитку 

творів. 2. Закріплення виконавських 

навичок гри на фортепіано/баяні/акордеоні 

та ін., знань особливостей 

звуковидобування, тембральності у творах 

різних стилів, жанрів, форм.  

3. Розширення музичного світогляду, 

творчих здібностей, відчуття динаміки, 

ритмічної та художньої цілісності твору 

 

1. Голубовская Н. И. Искусство 

педализации. Л. : Сов. композитор, 1985. 

96 с.  

2. Калинина Н. Т. Клавирная музыка Баха в 

фортепианном классе. Л. : Сов. 

композитор, 1988. 156 с. 

3. Либерман Е. Я. Работа над 

фортепианной техникой. М.: Искусство, 

1985. 144 с.  

4. Малиновская А. В. Класс основного 

музыкального инструмента. Искусство 

фортепианного интонирования. Учебное 

пособие для вузов. М. : Искусство, 2005. 

379 с. 

5. Нейгауз Г. Г. Об искусстве 

фортепианной игры. Записки педагога. М. 

: Музыка, 1982. 297 с. 

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


6. Падалка Г. М. Учитель, музика, діти. К. 

: КГПИ, 1982. 144 с. 

7. Електронна бібліотека Збірник українських 

пісень. – Режим доступа:  

 http://elib.nplu.org/object.html?id=143  

Завдання для самостійної роботи: 

(18 год.): 

1. Практичне виконання фортепіанних 

п’єс різних за жанрами та стилями. 

2. Засоби реалізації інтерпретаційної 

моделі музичного твору. 

 3. Формування виконавських навичок 

1. Барток Б. Вибрані дитячі п’єси (за 

вибором). Дітям: Зош. 1: №№ 13- 15,Зош. 

2: №№ 23, 26- 28 . Мікрокосмос. Зош. 2, 3 

(за вибором). 

2. Бетховен Л. П’ять шотландських 

народних пісень (за вибором). 

3. Гайдн І. Дві п’єси: Фа мажор, Мі- бемоль 

мажор 

4. Електронна бібліотека Збірник 

українських пісень. – Режим доступа:  

 http://elib.nplu.org/object.html?id=143 

 

Заочна форма навчання 

Тема № 1. Розвиток виконавських навичок гри на музичному інструменті 

(фортепіано/баян/акордеон та ін.) під час роботи над творами шкільного репертуару 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Індивідуальні (2 год.): 

1. Закріплення технічних прийомів та 

способів оволодіння творами, які 

пов’язані з розвитком внутрішнього 

слуху, зі слуховими навичками. Розвиток 

виконавських здібностей.  

2. Усвідомлення важливої ролі 

навчально-художнього репертуару у 

процесі гри на 

фортепіано/баяні/акордеоні та ін. 

3. Удосконалення техніки читання з 

листа зі складним ритмом, 

модуляцією. Вміння полегшити 

складну фактуру, оперування 

музично-слуховими уявленнями 

1. Алексеев А. Д. Методика обученияигре 

на фортепиано. М.: Музыка, 1978. 287 с.  

2. Баренбойм Л. А. Путь к 

музыцированию. 2-е изд. Л. : 

Сов.композитор, 1973. 270 с.  

3. Либерман Е. Я. Работа над фортепианной 

техникой. М.: Искусство, 1985. 144 с.  

4. Малиновская А. В. Класс 

основного музыкального 

инструмента. Искусство 

фортепианного интонирования. 

Учебное пособие для вузов. М.: 

Искусство, 2005. 379 с. 

5. Ноты для баяна. – Режим доступа: 

http://kniganot.ru/met/  

 

Завдання для самостійної роботи 

(20 год.):  

1. Практичне виконання 2 творів малої 

форми на фортепіано/баяні/акордеоні та 

ін.. 
2. Провідна роль слухової сфери. Методи 
навчання гри по слуху.  
3. Навички ритмової та мелодійної 
імпровізації.  
4. Створення власної виконавської 
концепції та шляхи формування 
виконавського задуму. Єдність смислових 
та динамічних кульмінацій 

1. Нейгауз Г. Г. Об искусстве 

фортепианной игры. Записки 

педагога. М. : Музыка, 1982. 297 с.  

2. Кригер І. Менует. 

3. Лисенко М. Українська пісня. 

4. Павлюченко В. Фугета. 

5. Свиридов Г. Альбом п’єс для 

дітей: Колискова пісенька. 

6. Слонов Ю. П’єси для дітей: 

Прелюдія. 

7. Шишаков Ю. Канон. 

8. Щуровський Ю. Канон. 

9. Антюфеєв Б. Пісенька. 

10. Арман А. Фугета До мажор. 

http://elib.nplu.org/object.html?id=143
http://elib.nplu.org/object.html?id=143
http://kniganot.ru/met/


11. Бах І.Х. Алегрето. 

12. Бах Ф.Е. Менует. 

13. Ботяров Є. Канон. 

14. Гендель Г. Алеманда 

15. Орловская гармонь. – Режим 

доступа:  .ru/репертуар  

http://orlovskayagarmon.narod.ru/  

Тема № 2. Формування навичок розуміння музичної мови в процесі гри на 

музичному інструменті (фортепіано/баян/акордеон та ін.) 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Завдання для самостійної роботи 

(20 год.): 
1. Опанування виконавських виражальних 
засобів.  
2. Поліфонія: побудова структури тем, 
відповіді та протиставлення у 
поліфонічних творах.  
3. Розвиток поліфонічного слуху: вміння 
почути самостійність і виразність 
кожного голосу. 
4. Розробка репризи поліфонічних творів 
та їхні різновиди. Інтонування 
поліфонічних творів 

1. Милич Б. О. Про формування і 

вдосконалення викладацької майстерності 

педагогів-піаністів. К.: Муз. Україна, 1971. 

62 с. 

2. Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной 

игры. Записки педагога. М.: Музыка, 1982. 

298 с. 

3. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва. 

Теорія і методика викладання мистецьких 

дисциплін. К.: Освіта України, 2008. 274 с. 

4. Нотный архив Бориса Тараканова. – 

Режим доступа:  http://notes.tarakanov.net/ 

 

Тема № 3. Відпрацювання засобів виразності музичної мови в процесі гри на 

інструменті (фортепіано/баян/акордеон тощо) 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Завдання для самостійної роботи 

(20 год.): 

1. Практичне виконання 

фортепіанних п’єс різних за жанрами 

та стилями. 

2. Аналіз стильових особливостей 

виконання всієї програми.  

3. Відчуття динамічної, ритмічної 

та художньої цілісності творів. 

4. Закріплення навичок кантиленного 

звуковидобування 

1. Либерман Е.Я. Работа над фортепианной 

техникой. М.: Искусство,1985. 144с. URL: http: 

// elib.kubg.edu.ua./4871 

2. Алексеев А. Д. Методика обучения игре на 

фортепиано. М.: Музыка, 1978. 287 с.  

3. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва. Теорія і 

методика викладання мистецьких дисциплін. 

К.: Освіта України, 2008. 274 с. 

4. Українські пісні. – Режим доступу:  

http://uk.scorser.com/S/Ноти/українські+пісні/-

1/1.html  
 

 

Тема № 4. Формування творчого підходу до виконуваних творів в процесі гри на 

фортепіано/баяні/акордеоні 

Перелік питань, що виноситься на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

http://orlovskayagarmon.narod.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://uk.scorser.com/S/Ноти/українські+пісні/-1/1.html
http://uk.scorser.com/S/Ноти/українські+пісні/-1/1.html


Завдання для самостійної роботи 

(18 год.): 
1. Відкрите прослуховування: реалізація 

виконавського задуму при виконанні п’єс 

шкільного репертуару. 

2. Формування виконавських навичок у 

п’єсах шкільного репертуару (слухання). 

3. Художньо-виразне виконання творів 

слухання у відповідності до стилю 

 

1. Беркович І. Школа гри на фортепіано: 

Сонатина Соль мажор. 

2. Бетховен Л. Сонатина Соль мажор, ч.1, 2. 

3. Благой Д. Альбом п’єс: Маленькі варіації 

соль мінор. 

4. Гедіке О. Тв. 36. Сонатина До мажор, Тв. 

46. Тема з варіаціями. 

5. Діабеллі А. Сонатина Фа мажор. 

6. Жилінський А. Сонатина Соль мажор. 

7. Жупанович Л. Варіації на тему дитячої 

пісні. 

8. Кабалевський Д. Тв. 51. Варіації Фа мажор. 

9. Клементі М. Тв. 36. №1. Сонатина До 

мажор. 

10. Моцарт В. Сонатина соль мінор. 

11. Раков М. Сонатина До мажор. 

12. Рожавська Ю. Сонатина ч. 2. 

13. Сільванський М. Легкий концерт Соль 

мажор. 

14. Сорокін К. Тема з варіаціями ля мінор. 

15. Фоглер Г. Концерт До мажор. 

16. Чимароза Д. Сонатина ре мінор 

17. Украинские песни. – Режим доступа:  

http://www.notarhiv.ru/pesnimira/ukrainskie/spis

ok.html 

 

 

Тема № 5. Реалізація художньо-звукового задуму композитора в процесі 

виконання творів на фортепіано/баяні/акордеоні та ін. 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Завдання для самостійної роботи 

(20 год.):  

1. Робота над звуковими особливостями 

різнохарактерних творів. 

2. Інтерпретаційна модель художнього 

твору.  

3. Емоційно-образний зміст музичного 

твору.  

4. Драматургія та архітектоніка 

музичних творів 

1. Беркович І. Маленькі етюди: №№ 33- 40. 

2. Гедіке О.Т в. 32. 40 мелодійних етюдів для 

початківців: №№ 23., 29-32. Тв. 47. 

3. 30 легких етюдів: №№ 10, 16, 18, 21, 26. Тв. 

58. 25 легких п’єс: №№ 13,18,20. 

4. Гнєсіна О. Маленькі етюди для починаючих. 

Зош. 4: №№31, 33. 

5. Григорян Г. Два етюда. 

6. Зірінг В. Тв. 36. Етюди: №№ 1, 2. 

7. Лак Т. Тв. 172. Етюди: №№ 5, 6, 8. 

8. Лемуан А. Тв. 37. Етюди: №№ 4, 5, 9, 11, 12, 

15, 16, 20-23, 35, 39 

9. 3282 произведения для баяна или акордеона. 

– Режим доступа:   http://www.bayanac.com/ 

Тема № 6. Розвиток навичок стильової і жанрової інтерпретації творів на 

фортепіано/баяні/акордеоні та ін. інструментах 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

http://www.notarhiv.ru/pesnimira/ukrainskie/spisok.html
http://www.notarhiv.ru/pesnimira/ukrainskie/spisok.html
http://www.bayanac.com/


Індивідуальні (2 год.):  

1. Уміння використовувати знання про 

форму, характер, динаміку розвитку творів. 

2. Закріплення виконавських навичок гри на 

фортепіано/баяні/акордеоні та ін., знань 

особливостей звуковидобування, 

тембральності у творах різних стилів, 

жанрів, форм.  

3. Розширення музичного світогляду, 

творчих здібностей, відчуття динаміки, 

ритмічної та художньої цілісності твору 

 

1. Голубовская Н. И. Искусство 

педализации. Л. : Сов. композитор, 1985. 96 

с.  

2. Калинина Н. Т. Клавирная музыка Баха в 

фортепианном классе. Л. : Сов. композитор, 

1988. 156 с. 

3. Либерман Е. Я. Работа над фортепианной 

техникой. М.: Искусство, 1985. 144 с.  

4. Малиновская А. В. Класс основного 

музыкального инструмента. Искусство 

фортепианного интонирования. Учебное 

пособие для вузов. М. : Искусство, 2005. 379 

с. 

5. Нейгауз Г. Г. Об искусстве 

фортепианной игры. Записки педагога. М. : 

Музыка, 1982. 297 с. 

6. Електронна бібліотека Збірник 

українських пісень. – Режим доступа:  

 http://elib.nplu.org/object.html?id=143 

Завдання для самостійної роботи 

(18 год.): 

1. Практичне виконання фортепіанних 

п’єс різних за жанрами та стилями. 

2. Засоби реалізації інтерпретаційної 

моделі музичного твору. 

 3. Формування виконавських навичок 

1. Барток Б. Вибрані дитячі п’єси (за 

вибором). Дітям: Зош. 1: №№ 13- 15,Зош. 2: 

№№ 23, 26- 28 . Мікрокосмос. Зош. 2, 3 (за 

вибором). 

2. Бетховен Л. П’ять шотландських народних 

пісень (за вибором). 

3. Гайдн І. Дві п’єси: Фа мажор, Мі- бемоль 

мажор. 

4. Геворкян Ю.Альбом дитячих п’єс для 

фортепіано (за вибором) 

5. Електронна бібліотека Збірник українських 

пісень. – Режим доступа:  

 http://elib.nplu.org/object.html?id=143 

 

6.  Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень 

студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на 

індивідуальних заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених 

документально, не мав був відсутній на індивідуальному занятті, має право на 

відпрацювання у двотижневий термін після повернення до навчання. Студент, який не 

використав надане йому право у встановлений термін або пропустив заняття без поважних 

причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за 

індивідуальним графіком, мають в повному обсязі виконати додаткові індивідуальні 

завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем.  

 

Політика академічної доброчесності 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до 

«Кодексу академічної доброчесності ІДГУ».  

7.  Проміжний контроль 

http://elib.nplu.org/object.html?id=143
http://elib.nplu.org/object.html?id=143


7.1. Форми поточного контролю: індивідуальні заняття, індивідуальні завдання. 

7.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 

МКР проводиться у формі виконання двох творів на фортепіано/баяні/акордеоні: 

етюду та п’єси/ крупної форми (за вибором студента). 
Зразок модульної контрольної роботи для виконання на фортепіано: 

1. К. Черні. Етюд № 3. 

2. П. Чайковський «Пісня жайворонка». 

Зразок модульної контрольної роботи для виконання на баяні/акордеоні: 

1. Г. Тихоміров. Этюд  C-dur. 

2. Г.-Ф. Гендель. Аллеманда. Переложение Б. Беньяминова. 

 

8. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

 - індивідуальна бесіда, опитування;  

- поточне діагностування якості виконання навчального репертуару;  

- контрольні перевірки (публічне виконання музичних творів);  

- модульна контрольна робота (контрольне заняття-концерт); 

- залік  

 

9. Критерії оцінювання результатів навчання 

9.1. Шкала та критерії підсумкового оцінювання знань студентів 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

підсумкову оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 

зараховано 70-89 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

 

 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів (проміжний 

контроль) 



Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. 

Під час поточного контролю оцінюються виконання індивідуальних занять та результати 

самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль відбувається відповідно до 

«Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в 

ІДГУ». 

 

9.2. Критерії оцінювання під час індивідуальних та самостійних занять 
Оцінка Критерії оцінювання навчальних 

досягнень 

5 балів Оцінюється робота студента, який виявив високий рівень виконавської 
компетентності, бездоганно виконав залікову програму з дотриманням 
авторського тексту й інтерпретаційного плану відповідно до програмних вимог. 

4 бали Оцінюється робота студента, який у загальному вірно відтворив нотний текст 
творів залікової програми з певними текстуальними помилками. Студент виявив 
належний рівень виконавської компетентності. 

3 бали Оцінюється робота студента, виконавська компетентність якого і знання творів 
залікової програми задовольняє мінімальні вимоги з навчальної дисципліни. 

2 бали Оцінюється робота студента, який виявив посередній рівень виконавської 
компетентності, допустив значну кількість текстових помилок та огріхів. Студент 
має можливість повторного складання заліку. 

1 бал Оцінюється робота студента, який допустив суттєві помилки в тексті творів, 
виявив низький рівень виконавської компетентності та неспроможність до 
подальшого навчання з дисципліни (потребує обов’язкового повторного вивчення 
курсу). 

0 балів 
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не в змозі 
його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. 

 

9.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

 

Критеріями оцінювання виконання музичного твору (п’єс) та гам на музичному 

інструменті (фортепіано/баян/акордеон та ін.) є: своєчасність виконання, повний обсяг 

виконання твору, якість виконання, креативний підхід та ініціативність. 

 

Вид Максимальна кількість 
балів 

Виконання мажорних гам та арпеджіо до 2- х знаків у 

різних темпових та динамічних градаціях з правильною 

аплікатурою на фортепіано/баяні/акордеоні. Розвиток 

окремих видів техніки на матеріалі інструктивних 

етюдів  

5 

Виконання кантиленних п’єс українських композиторів  5 

Виконання мінорних гам та арпеджіо до 2- х знаків у 

різних темпових та динамічних градаціях з правильною 

аплікатурою на фортепіано/баяні/акордеоні.. Розвиток 

окремих видів техніки на матеріалі інструктивних 

етюдів  

5 

Виконання двох різнохарактерних п’єс 

західноєвропейських композиторів  

5 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
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