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1. Загальні відомості 

Назва дисципліни Загальне фортепіано 

Викладач  Опарик Л. М., Лесів Н.Я., Рудик М.М. 

Контактний телефон викладача 0674373099, 050 721 40 05, 098 093 51 13 

E-mail викладача oparyklarysa@ukr.net, nata.lesiv.2016@ukr.net, 

amelikamusic@gmail.com 

Формат дисципліни очна, заочна форма 

Обсяг дисципліни 6 кредитів ЄКТС, 180 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

 - 

Консультації 2 години 

2. Анотація до курсу 

Навчальна дисципліна «Загальне фортепіано» забезпечує процес фахової освіти 

бакалаврів, формує всебічний розвиток особистісних і професійних якостей майбутнього 

спеціаліста як необхідну умову подальшої успішної самореалізації. Курс навчальної 

дисципліни «Загальне фортепіано» входить у перелік нормативних музичних дисциплін 

виконавського циклу вищих музичних навчальних закладів, які готують спеціалістів 

кваліфікації «артист ансамблю народних інструментів», «артист оркестру», «диригент 

оркестру», «викладач-інструменталіст».  

Концепція університетського навчального курсу загального фортепіано забезпечує 

практичну реалізацію принципів розвивального навчання, що полягають у поєднанні завдань 

удосконалення виконавської майстерності з розвитком загальних і музичних здібностей 

майбутніх фахівців. Перспективи розвивального навчання в класі загального фортепіано 

пов’язані з необмеженими пізнавальними ресурсами інструмента, його універсальними 

виражально-технічними можливостями, які дозволяють відтворювати музику різних видів, 

жанрів та стилів: оперно-симфонічну, камерно-інструментальну, вокально-хорову тощо. 

Винятково широкі розвивальні можливості містить література для фортепіано, його учбово-

педагогічний репертуар, що репрезентує багатовікову історію музичної культури. 

Програма курсу унаочнює основні дидактичні принципи розвивального навчання, що 

полягають у збільшенні репертуарного об’єму учбового музичного матеріалу та прискоренні 

темпів його самостійного проходження. Орієнтацію курсу «Загальне фортепіано» на 

інтенсивний розвиток навиків самостійної роботи студентів забезпечують відповідні 

методики розвитку піаністичних навиків читання нотного тексту, ескізного програвання, 

самостійного розбору та виконавської інтерпретації музичних творів. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є практичне оволодіння навиками 

фортепіанної гри на матеріалі музичних творів різних історичних епох, національних шкіл, 

жанрів і стилів; освоєння методів організації поетапної роботи з музичним текстом, 

раціональних прийомів читання музики з нот та ескізного програвання творів, навиків 

фортепіанного акомпанування та ансамблевої гри. 

 

3. Мета та цілі курсу  

Метою викладання навчальної дисципліни «Загальне фортепіано» є комплексний 

розвиток загальних та музичних здібностей студентів на основі практичного оволодіння 

навиками гри на фортепіано в процесі вивчення та виконавської інтерпретації творів 

української й світової фортепіанної літератури, підвищення загальної музично-виконавської 

культури майбутніх професійних виконавців і педагогів відповідно до реалізації навчальних 

завдань предметів фахового спрямування. 

Успішність опанування студентами змісту курсу залежить від результативності 

розв’язання таких завдань: 

 формування умінь самоорганізації творчого потенціалу відповідно до потреб професійної 
реальності і культурних вимог її вдосконалення на основі використання широких 

розвивальних можливостей фортепіано; 

 формування музично-педагогічного професіоналізму педагога-музиканта, музиканта-
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виконавця через реалізацію пізнавальних ресурсів фортепіано як універсального 

інструмента вивчення музики різних історичних епох, національних шкіл, жанрів та стилів; 

 формування соціально-професійних і міжпредметних компетенцій, орієнтація на 
міждисциплінарні зв’язки зі спеціальними предметами фахового спрямування; 

 формування професійного менталітету науково-педагогічного працівника музично-

педагогічної і мистецької галузей; 

 розвиток здатності до інтелектуальної автономності. 
 

4. Результати навчання (компетентності) 

Компетентності, якими повинен оволодіти студент у результаті освоєння дисципліни. 

Соціально-особистісні компетенції: 

 здатність орієнтуватися в цінностях буття, культури, мистецтва; 

 здатність до навчання впродовж життя; 

 креативність, здатність до системного мислення; 

 наполегливість у досягненні мети; 

 толерантність до різних ідей; 

 здатність до критики й самокритики; 

 адаптивність і комунікабельність; 

 наполегливість у досягненні мети; 

 відповідальність за якість виконуваної роботи. 

Загальнонаукові компетенції: 

 базові уявлення про основи філософії, естетики, психології, педагогіки, культурології, що 
сприяють розвитку загальної культури й схильності до етичних цінностей; 

 знання вітчизняної історії, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й 
уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності; 

 базові знання української та світової літератури, культури, мистецтва в обсязі, необхідному 
для володіння ними в обраній професії; 

 володіння методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації та інтерпретації 

предмета творчої діяльності. 

Загальнопрофесійні компетенції: 

 усвідомлення цілей, завдань і соціальних функцій своєї майбутньої професії, володіння 
мотивацією до здійснення професійної діяльності; 

 здатність вільно оперувати фаховою термінологією для розв’язання професійних завдань; 

 здатність до самоорганізації власного творчого потенціалу для вирішення професійних 

завдань; вміння формувати культурно-мистецьке середовище. 

Спеціалізовано-професійні компетенції: 

 вміння застосовувати сучасні досягнення у теорії та практиці викладання виконавських 
дисциплін, знання фахової науково-методичної літератури до конкретних професійних 

ситуацій; 

 здатність до професійно-виконавського та педагогічного самовдосконалення, 
самовиховання (самоаналізу, самооцінки), критичного ставлення до його результатів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: 

1) репертуарні зв’язки оригінальної літератури для спеціального інструмента з фортепіано; 

2) основи виконавської інтерпретації фортепіанних творів різних історичних епох, стилів і 

жанрів; 

3) плани-матриці виконавського аналізу музичного тексту твору; 

4) методику раціональної організації роботи над твором відповідно до його поетапного 

вивчення; 

5) принципи жанрово-стильової диференціації виконавських засобів музичної виразності; 

6) методику піаністичної техніки читання музики з нот та ескізного програвання творів; 

7) комунікативні принципи фортепіанного акомпанування та ансамблевої гри; 

8) професійну термінологію та методичну літературу з навчання гри на фортепіано; 



9) фортепіанний навчально-хрестоматійний матеріал, цілі, методи та сфери його 

використання. 

вміти:  

1) володіти навиками фортепіанної гри, технічними прийомами та виразовими засобами; 

2) виконувати різножанровий фортепіанний репертуар української та зарубіжної класики; 

3) творчо застосовувати інструктивний матеріал у процесі виконавської самопідготовки; 

4) читати музику з нот, грати в ансамблі, підбирати супровід до сольних партій; 

5) самостійно опрацьовувати музичну літературу на основі точного прочитання нотного 

тексту; 

6) давати образні словесні пояснення до творів та відбирати необхідний музичний матеріал 

для проведення навчальних занять, бесід, дискусій, лекцій-концертів тощо; 

7) здійснювати аналіз і самоаналіз виконавської та педагогічної діяльності. 

 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу для очної форми навчання – чотири семестри 

Вид заняття Загальна кількість годин – 180 год 

індивідуальні 62 академічних годин 

самостійна робота 118 академічних годин 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

І - ІV 025 «Музичне 

мистецтво» 

І - ІІ Вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, 

год 

Вага оцінки Термін 

виконання 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основи раціональної техніки гри на фортепіано та читання музики 

з нот. 

Тема 1. Раціональний 

метод вивчення 

аплікатури гам. 

Освоєння простих 

формул 

п’ятипальцьової 

техніки на матеріалі 

етюдів. 

індивід. 

самост. 

10, 12, 14, 

32, 37, 65, 

66, 69 

індивід. 2 

самост. 4 

 

 

 

1 бал 

1-2 тиждень 1-

го семестру 

 

2. Виховання 

метроритмічної 

дисципліни в процесі 

освоєння 

інструктивного 

матеріалу. 

індивід. 

самост. 

10, 12, 17, 

37, 65, 66, 

69 

індивід. 2 

самост. 3 

 

 

1 бал 

3-4 тиждень 1-

го семестру 

 

 

 

Тема 3. Методи 

розвитку почуття 

темпо-ритму та 

відповідних форм 

самоконтролю: 

«голосового», 

використання 

ритмосхем, 

диригування тощо. 

індивід. 

самост. 

10, 32, 37, 

38, 54 

індивід. 1 

самост. 4 

 

 

1 бал 

5 тиждень 1-го 

семестру 

 

 



Тема 4. Раціональна 

техніка швидкого 

читання нотного 

тексту. Способи 

активізації 

внутрішньослухового 

компонента читання та 

ритмічна організація 

процесу читання 

музики з нот. 

індивід. 

самост. 

38, 39, 55, 

59 

індивід. 2 

самост. 4 

 

 

2 бали 

6-7 тиждень 1-

го семестру  

 

Технічний залік 

Разом за зм. модулем 1 

індивід.  1 

23 

10 балів 

15 балів 

8 тиждень 1-го 

семестру  

Змістовий модуль 2. Організація роботи над музичним твором відповідно до його 

поетапного вивчення. 

Тема 1. Етапи роботи 

над поліфонією: гра 

поголосах,  підбір 

аплікатури, освоєння 

поліфонічної фактури, 

розподіл уваги, 

вокалізація окремих 

голосів тощо. 

індивід. 

самост. 

2, 3, 10, 37, 

38, 47 

індивід. 2 

самост. 4 

 

 

1 бал 

9-10 тиждень 1-

го семестру  

 

Тема 2. Комплексний 

розвиток музичного 

слуху в роботі над 

поліфонією. 

індивід. 

самост. 

2, 3, 10, 35, 

37, 38, 47 

індивід. 1 

самост. 3 

 

 

1 бал 

11 тиждень 1-го 

семестру  

 

Тема 3. Прийоми 

активізації 

мелодичного, 

гармонічного, 

тембродинамічного 

слуху в роботі над 

багатоголоссям. 

індивід. 

самост. 

2, 3, 10, 35, 

37, 38, 47, 

69 

індивід. 1 

самост. 4 

 

 

1 бал 

 

12 тиждень 1-го 

семестру  

 

Тема 4. Комплекс 

піаністичних засобів 

виразності (динаміка, 

штрихи, артикуляція, 

педаль тощо) у передачі 

контрастних образів 

фортепіанних мініатюр. 

індивід. 

самост. 

47, 48, 52, 

63, 67 

індивід. 2 

самост.  4 

 

 

2 бали 

13-14 тиждень 

1-го семестру  

Контрольна здача 

програми 

Разом за зм. модулем 2 

індивід. 

 

 1 

 

22 

10 балів 

 

15 балів 

15 тиждень 1-го 

семестру 

Модуль 2 

Змістовий модуль 3. Основи фортепіанного акомпанування та ансамблевої гри. 

Тема 1. Світова 

музична класика у 

чотириручному 

виконанні на 

фортепіано. 

індивід. 

самост. 

23, 49, 50, 

51 

індивід. 2 

самост. 4 

 

 

1 бал 

 

1-2 тиждень 2-

го семестру 

Тема 2. Освоєння 

елементарних навиків 

акомпанементу. 

індивід. 

самост. 

10, 18, 28, 

42, 51 

індивід. 1 

самост. 2 

 

 

1 бал 

 

3 тиждень 2-го 

семестру 



Методи спрощення 

фактури та підбору 

супроводу до сольних 

партій. 

Тема 3. Розвиток 

піаністичної техніки 

акомпанементу на 

матеріалі вокальних та 

інструментальних 

творів шкільного 

репертуару. 

індивід. 

самост. 

18, 28, 42, 

43, 44, 45, 

51 

індивід. 2 

самост. 4 

 

 

1 бал 

4-5 тиждень 2-

го семестру 

Тема 4. Техніка 

акомпанементу та 

навики ескізного 

програвання твору на 

матеріалі вокальних та 

інструментальних 

творів українських 

композиторів. 

 

індивід. 

самост. 

10, 35, 43, 

44, 51, 55, 

57 

індивід. 2 

самост. 4 

 

 

2 бали 

 

6-7 тиждень 2-

го семестру 

Контрольне заняття 

Разом за зм. модулем 3 

індивід. 

 

 1 

22 

10 балів 

15 балів 

8 тиждень 2-го 

семестру 

Змістовий модуль 4. Розвиток музичного мислення в роботі над творами великої 

форми. 

Тема1. Розбір-вивчення 

твору великої форми: 

тематичний та 

гармонічний аналіз 

матеріалу. Проблема 

темпо-ритму у 

класичній сонаті та 

варіаціях. 

індивід. 

самост. 

9, 22, 36, 

37, 38, 41 

індивід. 2 

самост. 4 

 

 

2 бали 

 

9-10 тиждень 2-

го семестру 

Тема 2. Метод 

комплексного 

виконавського аналізу 

твору. Втілення 

образно-динамічних 

контрастів при 

виконанні сонат і 

варіацій. 

індивід. 

самост. 

9, 22, 33, 

34, 38, 41 

індивід. 1 

самост. 3 

 

 

1 бал 

11 тиждень 2-го 

семестру 

Тема 3. Розвиток 

піаністичної техніки 

гри кантилени: робота 

над звуком. 

індивід. 

самост. 

1, 13, 16, 

20, 35, 37, 

38  

індивід. 2 

самост. 4 

 

 

1 бал 

 

12-13 тиждень 

2-го семестру 

Тема 4. Робота над 

педалізацією: функції 

прямої та запізнюючої 

педалі у творах різних 

жанрів. 

індивід. 

самост. 

1, 16, 20, 

21, 24, 35, 

38,  

58, 59, 60 

 

індивід. 2 

самост. 4 

 

 

1 бал 

 

14-15 тиждень 

2-го семестру 

Залік 

Разом за модулем 1-2 

Разом за 1 курс 

індивід. 

 

 1 

23 

90 

50 балів 

50 балів 

100 балів 

16 тиждень 2-го 

семестру 

Модуль 3 

Змістовий модуль 5. Комплексний розвиток піаністичної техніки. 



Тема 1. Виконання 

етюдів на різні види 

техніки. Гра гам, 

акордів, арпеджіо в 

тональностях до 4-х 

знаків. 

індивід. 

самост. 

10, 12, 14, 

32, 37, 65, 

66, 69 

індивід. 2 

самост. 4 

 

 

1 бал 

1-2 тиждень 3-

го семестру 

Тема 2. Розвиток 

фактурних 

можливостей 

піаністичної техніки. 

Удосконалення 

просторової точності 

пальцьового апарату. 

індивід. 

самост. 

10, 12, 17, 

26, 37, 65, 

66, 69 

індивід. 2 

самост. 4 

 

 

1 бал 

3-4 тиждень 3-

го семестру 

 

 

 

Тема 3. Опрацювання 

рухово-моторного 

компонента читання 

нотного тексту:  

«сліпий», 

«топографічний» та 

«графічний» методи. 

індивід. 

самост. 

38, 39, 55, 

59 

індивід. 1 

самост. 4 

 

 

1 бал 

5 тиждень 3-го 

семестру 

 

 

Тема 4. Закріплення 

методів комплексного 

сприйняття тексту у 

процесі читання музики 

з нот. 

індивід. 

самост. 

17, 25, 38, 

39, 55, 67 

індивід. 1 

самост. 3 

 

 

2 бали 

6-7 тиждень 3-

го семестру  

 

Технічний залік 

Разом за зм. модулем 5 

індивід.  1 

22 

10 балів 

15 балів 

8 тиждень 3-го 

семестру  

Змістовий модуль 6. Особливості виконавської інтерпретації циклічної форми.  

Тема 1. Авторський 

стиль та принцип 

програмності як 

чинники художньої 

цілісності виконання 

фортепіанного циклу. 

індивід. 

самост. 

1, 19, 21, 

24, 40, 53, 

64, 67 

індивід. 2 

самост. 4 

 

 

1 бал 

9-10 тиждень 3-

го семестру  

 

Тема 2. Образна сфера 

та засоби музично-

виконавської 

виразності у творах 

композиторів-

романтиків. 

індивід. 

самост. 

24, 30, 53, 

63, 64, 67 

індивід. 1 

самост. 4 

 

 

1 бал 

11 тиждень 3-го 

семестру  

 

Тема 3. Розвиток 

образно-слухових 

уявлень у роботі над 

п’єсами різних жанрів. 

індивід. 

самост. 

1, 24, 53, 

64, 67 

індивід. 2 

самост. 3 

 

 

1 бал 

 

12 тиждень 3-го 

семестру  

 

Тема 4. Заключний етап 

роботи над твором, 

завдання виконання 

фортепіанного циклу в 

цілому. 

індивід. 

самост. 

15, 24, 36, 

53, 64, 67 

індивід. 2 

самост. 4 

 

 

2 бали 

13-14 тиждень 

3-го семестру  

Контрольна здача 

програми 

Разом за зм. модулем 6 

індивід. 

 

 1 

 

23 

10 балів 

 

15 балів 

15 тиждень 3-го 

семестру 

Модуль 4 

Змістовий модуль 7. Стильові особливості виконання української фортепіанної музики. 



Тема 1. Освоєння 

жанрового розмаїття 

фортепіанних творів 

української музики: 

народна пісня, 

солоспів, танець, 

коломийка та ін. 

 

індивід. 

самост. 

4, 43, 44, 

55, 56, 57, 

60 

індивід. 2 

самост. 4 

 

 

1 бал 

 

1-2 тиждень 4-

го семестру 

Тема 2. Стильові 

особливості 

виконавського втілення 

художніх засобів 

музичної виразності у 

творах українських 

композиторів. 

індивід. 

самост. 

1, 13, 16, 

21, 30, 56, 

60 

індивід. 1 

самост. 4 

 

 

1 бал 

 

3 тиждень 4-го 

семестру 

Тема 3. Техніка 

акомпанементу та 

навики ескізного 

програвання музичного 

твору на матеріалі 

вокальних та 

інструментальних 

творів українських 

композиторів. 

індивід. 

самост. 

10, 18, 24, 

28, 38, 42, 

51 

індивід. 2 

самост. 4 

 

 

1 бал 

4-5 тиждень 4-

го семестру 

Тема 4. Основні 

прийоми 

транспонування 

мелодій, підбору 

супроводу до голосу та 

інструментальних 

сольних партій на 

матеріалі українського 

музичного фольклору. 

 

індивід. 

самост. 

4, 10, 18, 

28, 38, 51, 

55 

індивід. 2 

самост. 4 

 

 

2 бали 

 

6-7 тиждень 4-

го семестру 

Контрольне заняття 

Разом за зм. модулем 7 

індивід. 

 

 1 

24 

10 балів 

15 балів 

8 тиждень 4-го 

семестру 

Змістовий модуль 8. Виконавська інтерпретація творів різних жанрів і стилів 

Тема 1. Мовленнєвий 

підхід у інтерпретації 

поліфонічного твору. 

індивід. 

самост. 

2, 3, 10, 35, 

37, 38, 47, 

69 

індивід. 2 

самост. 3 

 

 

2 бали 

 

9-10 тиждень 4-

го семестру 

Тема 2. Стильовий 

підхід у роботі над 

великою формою. 

 

індивід. 

самост. 

9, 19, 20, 

22, 36, 37, 

38, 41 

індивід. 1 

самост. 4 

 

 

1 бал 

11 тиждень 4-го 

семестру 

Тема 3. Методи 

перевірки слухової, 

зорової, рухово-

моторної пам’яті на 

заключному етапі 

роботи над творами. 

Методи виконання 

твору в цілому. 

індивід. 

самост. 

10, 20, 33, 

35, 36, 37, 

38 

індивід. 2 

самост. 3 

 

 

1 бал 

 

12-13 тиждень 

4-го семестру 

Тема 4. Заняття в 

уявленні. Виховання 

індивід. 

самост. 

33, 35, 36, 

37, 38 

індивід. 2 

самост. 3 

 

1 бал 

14-15 тиждень 

4-го семестру 



емоційної та технічної 

витримки при 

підготовці програми до 

сценічного виступу. 

 

  

Екзамен 

Разом за модулем 3-4 

Разом за 2 курс 

індивід. 

 

 1 

21 

90 

50 балів 

50 балів 

100 балів 

16 тиждень 4-го 

семестру 

 

Обсяг курсу для заочної форми навчання   

Вид заняття Загальна кількість годин – 180  

індивідуальні 6 академічних годин 

самостійна робота 84 академічні години 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність Курс  

(рік навчання) 

Нормативний/ 

вибірковий 

3 - 4-й 025 «Музичне 

мистецтво» 

ІІ-й Вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, 

год. 

Вага оцінки Термін 

виконання 

Модуль 3 

Змістовий модуль 5. Комплексний розвиток піаністичної техніки. 

Тема 1. Виконання 

етюдів на різні види 

техніки. Гра гам, 

акордів, арпеджіо в 

тональностях до 4-х 

знаків. 

індивід. 

самост. 

10, 12, 14, 32, 

37, 65, 66, 69 

індивід.  1 

самост.   6 

 

 

 

 

 

 

самост.   5 

 

 

 

 

1 бал 

1-2 тиждень 3-го 

семестру 

Тема 2. Розвиток 

фактурних 

можливостей 

піаністичної техніки. 

Удосконалення 

просторової точності 

пальцьового апарату. 

індивід. 

самост. 

10, 12, 17, 26, 

37, 65, 66, 69 

 

1 бал 

3-4 тиждень 3-го 

семестру 

 

 

 

Тема 3. Опрацювання 

рухово-моторного 

компонента читання 

нотного тексту:  

«сліпий», 

«топографічний» та 

«графічний» методи. 

індивід. 

самост. 

38, 39, 55, 59 індивід   1 

самост.   5 

 

 

 

 

 

 

 

самост.   5 

 
 

 

1 бал 

5 тиждень 3-го 

семестру 

 

 

Тема 4. Закріплення 

методів комплексного 

сприйняття тексту у 

процесі читання музики 
з нот. 

 

індивід. 

самост. 

17, 25, 38, 39, 

55, 67 

 

2 бали 

6-7 тиждень 3-го 

семестру  

 

Технічний залік 

Разом за зм. модулем 

індивід.   

23 

10 балів 

15 балів 

8 тиждень 3-го 

семестру  

Змістовий модуль 6. Особливості виконавської інтерпретації циклічної форми. 



Тема 1. Авторський 

стиль та принцип 

програмності як 

чинники художньої 

цілісності виконання 

фортепіанного циклу. 

 

індивід. 

самост. 

1, 19, 21, 24, 

40, 53, 64, 67 

індивід.   1 

самост.   5 

 

 

 

 

 

самост.   5 

 

 

 

 

 

самост.   5 

 

 

 

самост.   6 

 

 

 

1 бал 

9-10 тиждень 3-го 

семестру  

 

Тема 2. Образна сфера 

та засоби музично-

виконавської 

виразності у творах 

композиторів-

романтиків. 

індивід. 

самост. 

24, 30, 53, 63, 

64, 67 

 

1 бал 

11 тиждень 3-го 

семестру  

 

Тема 3. Розвиток 

образно-слухових 

уявлень у роботі над 

п’єсами різних жанрів. 

індивід. 

самост. 

1, 24, 53, 64, 

67 

 

1 бал 

 

12 тиждень 3-го 

семестру  

 

Тема 4. Заключний етап 

роботи над твором, 

завдання виконання 

фортепіанного циклу в 

цілому. 

 

індивід. 

самост. 

15, 24, 36, 53, 

64, 67 

 

2 бали 

13-14 тиждень 3-

го семестру  

Контрольна здача 

програми 

Разом за зм. модулем 6 

індивід. 

 

  

 

22 

10 балів 

 

15 балів 

15 тиждень 3-го 

семестру 

Модуль 4 

Змістовий модуль 7. Стильові особливості виконання української фортепіанної музики. 

Тема 1. Освоєння 

жанрового розмаїття 

фортепіанних творів 

української музики: 

народна пісня, 

солоспів, танець, 

коломийка та ін. 

 

індивід. 

самост. 

4, 43, 44, 55, 

56, 57, 60 

ндивід.   1 

самост.   6 

 

 

 

 

 

 

самост.   5 

 

 

 

 

1 бал 

 

1-2 тиждень 4-го 

семестру 

Тема 2. Стильові 

особливості 

виконавського втілення 

художніх засобів 

музичної виразності у 

творах українських 

композиторів. 

 

індивід. 

самост. 

1, 13, 16, 21, 

30, 56, 60 

 

1 бал 

 

3 тиждень 4-го 

семестру 

Тема 3. Техніка 

акомпанементу та 

навики ескізного 

програвання музичного 

твору на матеріалі 

вокальних та 

інструментальних 
творів українських 

композиторів. 

індивід. 

самост. 

10, 18, 24, 28, 

38, 42, 51 

індивід.   1 

самост.   5 

 

 

 

 

 
 

 

 

1 бал 

4-5 тиждень 4-го 

семестру 



Тема 4. Основні 

прийоми 

транспонування 

мелодій, підбору 

супроводу до голосу та 

інструментальних 

сольних партій на 

матеріалі українського 

музичного фольклору. 

 

індивід. 

самост. 

4, 10, 18, 28, 

38, 51, 55 

 

самост.   5 

 

 

 

 

 

2 бали 

 

6-7 тиждень 4-го 

семестру 

Контрольне заняття 

Разом за зм. модулем 7 

індивід. 

 

  

23 

10 балів 

15 балів 

8 тиждень 4-го 

семестру 

Змістовий модуль 8. Виконавська інтерпретація творів різних жанрів і стилів 

Тема 1. Мовленнєвий 

підхід у інтерпретації 

поліфонічного твору. 

індивід. 

самост. 

2, 3, 10, 35, 

37, 38, 47, 69 

індивід.  1 

самост.   5 

 

 

самост.   5 

 

 

самост.   5 

 

 

 

 

 

 

 

 

самост.   6 

 

 

 

2 бали 

 

9-10 тиждень 4-го 

семестру 

Тема 2. Стильовий 

підхід у роботі над 

великою формою. 

індивід. 

самост. 

9, 19, 20, 22, 

36, 37, 38, 41 

 

1 бал 

11 тиждень 4-го 

семестру 

Тема 3. Методи 

перевірки слухової, 

зорової, рухово-

моторної пам’яті на 

заключному етапі 

роботи над творами. 

Методи виконання 

твору в цілому. 

 

індивід. 

самост. 

10, 20, 33, 35, 

36, 37, 38 

 

1 бал 

 

12-13 тиждень 4-

го семестру 

Тема 4. Заняття в 

уявленні. Виховання 

емоційної та технічної 

витримки при 

підготовці програми до 

сценічного виступу. 

 

індивід. 

самост. 

33, 35, 36, 37, 

38 

 

1 бал 

 

14-15 тиждень 4-

го семестру 

Екзамен 

Разом за модулем 3-4 

Разом за 2 курс 

індивід. 

 

  

22 

90 

50 балів 

50 балів 

100 балів 

16 тиждень 4-го 

семестру 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання 

курсу 

Перевірка знань і вмінь студентів проводиться у вигляді 

проміжних і підсумкових контрольних заходів. 

Поточний контроль та оцінювання самостійної роботи 

студента проводиться безпосередньо на індивідуальних 

заняттях впродовж всього навчального курсу.  
Періодичний та семестровий контроль проводиться у 

вигляді технічного заліку, на якому студентам належить 

виконати 2 гами (на вибір), етюди на різні види техніки, 

продемонструвати навики читання нотного тексту з 

аркуша (8-й тиждень І-го і ІІІ-го семестрів); 

контрольної здачі програми, де студенти виконують 

напам’ять поліфонічний твір і дві різнохарактерні п’єси 

(15-й тиждень І-го семестру) або циклічну форму (15-й 

тиждень ІІІ-го семестру); 



контрольного заняття, на якому студентам належить 

продемонструвати навики фортепіанного акомпанування 

та ансамблевої гри (8-й тиждень ІІ-го і ІV-го семестрів). 

Форми підсумкового контролю: залік (16-й тиждень 

ІІ-го семестру);  

екзамен  (16-й тиждень ІV-го семестру). 

Оцінювання курсу здійснюється з урахуванням усіх 

видів навчальної роботи за стобальною шкалою і 

переводиться у національну шкалу та шкалу ЄКТС. 

Максимальна кількість балів, яку отримують студенти – 

100, з яких 50 – це найвищий бал за залік, екзамен, а 

інші 50 балів розподіляються на поточний, періодичний 

та семестровий контрольні заходи. Виконання річної 

програми оцінюється за такими критеріями:  

самостійна робота – 20 балів; 

технічний залік – 10 балів; 

контрольна здача програми – 10 балів; 

контрольне заняття – 10 балів. 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Здача всіх проміжних етапів контролю 

7. Політика курсу 

Орієнтація завдань курсу на формування умінь самоорганізації творчого потенціалу 

студентів визначає педагогічно керовану стратегію освоєння ними конкретного алгоритму 

самостійної роботи в процесі індивідуальної музично-виконавської діяльності. Для розвитку 

рефлексивних умінь студентів, забезпечення повноти та об’єктивності аналітичного 

осмислення власних виконавських дій та результатів творчої діяльності читання, ескізного 

програвання, розбору та інтерпретації музичних творів пропонуються відповідні анкети для 

самоаналізу та самооцінки як практичне керівництво щодо самостійної роботи.  

Важливим завданням політики курсу «Загальне фортепіано» є реалізація методичного 

інструментарію стимулювання позитивної мотивації майбутніх музикантів-фахівців до 

вдосконалення індивідуальної майстерності у різних напрямах музичного виконавства, 

активізації їх творчої ініціативи, готовності до успішної самореалізації у подальшому 

професійно-особистісному кар’єрному зростанні. 
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