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                         Силабус курсу 

         «Спец.інструмент\електрогітара» 
за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» галузі знань

 02 «Культура і мистецтво» 

Освітня кваліфікація: Бакалавр музичного мистецтва 

Роки навчання: 1-4. Семестри: І-VIII.  

Кількість кредитів: 32. 

   Мова викладання: українська.  

                                          Керівники курсу 

                                                   
Пахомов Артем Сергійович              Вошколуп Володимир Григорович 

           викладач кафедри                                                 викладач кафедри                                                  

 «Музичне мистецтво естради»                            «Музичне мистецтво естради» 
Контактна інформація:                                                                

art1ragnarr@gmail.com 

Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Пререквізити: «Історія світової естради», «Історія української естради», 

«Теорія музики», «Сольфеджіо», «Гармонія», «Постановка голосу\ музичного 

апарату» 
Постреквізити: «Інструментування», «Клас інструментального ансамблю», 

«Методика і практика роботи з ансамблем», «Методика викладання фахових 

дисциплін», «Майстерність актора», «Концертно-виконавська практика» 

МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета курсу: 

Cформувати уміння і навички правильної постановки рук та звуковидобування, 

допомогти розвитку художньо-образного мислення, виявленню їх творчого потенціалу; 

сприяти реалізації набутих знань, умінь і навичок в подальшій професійній діяльності. 

Здобути стійкі навички оволодіння інструментом а також освоїти роботу з теоретичним, 

практичним та нотним матеріалом. 
- набуття студентами основних навичок гри на електрогітарі; 

- ознайомлення з методикою навчання гри на інструменті; 
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- розширення загального музичного розвитку студентів та привиття естетичного 

смаку; 

- прищеплення навичок самостійної роботи над музичним матеріалом; 

- надання уявлення про засоби звуковидобування, прийомів гри; 

- вміння працювати в музичному колективі. 

Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни 

«Спец.інструмент/електрогітара» сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти 

таких компетентностей: 

Загальні 

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 

- здатність бути критичним і самокритичним; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Спеціальні (фахові) 

- здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської майстерності; 

- здатність використовувати професійні знання та навички в процесі творчої 

діяльності; 

- здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків. 

 

Зміст і структура курсу 

Протягом восьми семестрів вивчення навчальнї дисципліни «Спец. 

інструмент\електрогітара» студенти закріплюють та поглиблюють знання, 

вдосконалюють вміння та навички, отримані на базі освітньої програми молодшого 

спеціаліста та на основі повної загальної освіти. 

В процесі вивчення курсу здобувачі формують загальні та фахові компетентності, 

знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності, здатність 

демонструвати достатньо високий рівень виконавської майстерності, здатність 

створювати та реалізовувати власні художні концепції у виконавській діяльності, 

вивчають характеристики основних принципів та методів інструментального навчання, 

формування виконавських навичок. 

 
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Передумовами вивчення навчальної дисципліни «Спец.інструмент\електрогітара» 

є опанування таких навчальних дисциплін (НД) освітньої програми (ОП): 

ОК 5 Історія світової естради 

ОК 6 Історія української естради 

ОК 8 Постановка голосу\музичного апарату 

ОК 10 Теорія музики 
ОК 12 Гармонія 
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ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Відповідно до освітньої програми «Музичне мистецтво естради», вивчення 

навчальної дисципліни повинно забезпечити досягнення здобувачами вищої освіти 

таких програмних результатів навчання (ПРН): 

Програмні результати навчання Шифр ПРН 

Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну майстерність 

володіння інструментом (голосом) на належному фаховому рівні під час 
виконавської (диригентської) діяльності. 

ПРН 1 

Демонструвати різні методики удосконалення виконавської діяльності. ПРН 3 

Очікувані результати навчання, які повинні бути досягнуті здобувачами освіти після 

опанування навчальної дисципліни «Спец. інструмент\електрогітара» 

 

Програмні результати навчання Шифр ПРН 

Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну майстерність 

володіння інструментом (голосом) на належному фаховому рівні під час 
виконавської (диригентської) діяльності. 

ПРН 1 

Демонструвати різні методики удосконалення виконавської діяльності. ПРН 3 
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Засоби діагностики та критерії оцінювання результатів навчання. 

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з навчальної 

дисципліни є: 

- публічна демонстрація, що пов’язана з тим чи іншим видом виконання сольної / 

ансамблевої програми, проводиться у формі концертного виступу; 
- іспит. 

Форми контролю та критерії оцінювання результатів навчання 

Форми контролю знань студентів: 

- поточний; 

- підсумковий модульний; 

- семестровий підсумковий (залік/екзамен). 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, яка переводиться 

відповідно у національну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та 

шкалу європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС –А, В, С, D, E, FX, F). 

 

Шкала оцінювання студентів: 
 

 ECTS Бали Зміст  

A 90 — 100 «відмінно» 

B 82 — 89 «добре» 

C 74 — 81 «добре» 

D 64 — 73 «задовільно» 

E 60 — 63 «достатньо» 

FX 35 — 59 «незадовільно» з можливістю повторного складання 

F 1 — 34 «незадовільно» з обов’язковим повторним курсом 

Національна 5 - тибальна шкала 
Сума балів 

(R) 

Шкала 

ECTS 

5 (відмінно) 

Студент повністю оволодів теоретичним і практичним 

матеріалом дисципліни. Робить власні висновки, аналізує 

вивчений матеріал, самостійно оцінює явища, факти, 

виявляючи при цьому особисту позицію. Використовує 
додаткову літературу, періодику. 

 

 
90-100 

 

 
А 

4 (добре) 

Студент володіє вивченим матеріалом на достатньому 

рівні. Аналізує матеріал, наводить власні приклади, але 

не завжди впевнено і точно. Самостійно готує практичні 
завдання, але має потребу в консультації викладача. 

 
82-89 

 
B 

74-81 C 

3 (задовільно) 64-73 D 
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Студент засвоїв менше половини навчального матеріалу, 

але виявляє знання і розуміння основних питань теми і 

здатен поверхово аналізувати вивчений матеріал та 

відтворювати практичні завдання з помилками. 
Плутається в термінології. 

  

 
60-63 

 
E 

2 (незадовільно) 

Студент не засвоїв навчальний матеріал. Не усвідомлює 

мету навчально-пізнавальної діяльності. 

 
35-59 

 
FX 

0-34 F 

 

Зміст і структура курсу 

Протягом восьми семестрів вивчення навчальної дисципліни 

«Спец.інструмент\електрогітара» студенти закріплюють та поглиблюють знання, 

вдосконалюють вміння та навички. 

 
 
 

ТЕМА 

 Кількість годин 
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МОДУЛЬ 1. 

Тема 1. Знайомство 

з навичками 

студентів. 

34    16 18 38    6 32 

Тема 2. Будова 

електрогітари, 

основи 
звуковидобування. 

34    16 18 38    6 32 

Тема 3. Вивчення 
гамм. 

34    16 18 38    6 32 

Всього за модулем 102    48 54 114    18 96 

МОДУЛЬ 2. 

Тема 4. Вивчення 

аплікатурних рішень 
для виконання 

тризвуків та 
септакордів. 

39    21 18 38    6 32 

Тема 5. Робота над 
етюдами. 

39    21 18 38    6 32 

Тема 6. Робота над 

атакою в правій 

руці. Вправи для 
правої руки. 

39    21 18 38    6 32 

Тема 7. Вправи на 

розвиток рухомості 

лівої руки. Вправи 

на координацію. 

39    21 18 38    6 32 

Всього за модулем 156    84 72 152    24 128 
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МОДУЛЬ 3. 

Тема 8. Робота над 

твором. Виявлення 

технічних 
складнощів. 

40    22 18 38    6 32 

Тема 9. Фразування 

та штрихи. 

40    22 18 38    6 32 

Тема 10. Робота над 

п’єсами. Постановка 

концертного номеру. 

38    20 18 38    6 32 

Всього за модулем 118    64 54 114    18 96 

МОДУЛЬ 4. 

Тема 11. Розвиток 

навичок читання нот 
з листа. 

46    28 18 38    6 32 

Тема 12. Основи 

імпровізацїі. 

Застосування 

навичок імпровізації 

у виконанні творів. 

46    28 18 38    6 32 

Тема 13. Основи 

джазового 

акомпанементу. 

46    28 18 38    6 32 

Всього за модулем 138    84 54 114    18 96 

МОДУЛЬ 5. 

Тема 14. Робота над 

вібрато та бендам, 

використання 

слайдів та 

доречність 

збагачення 

прийомами під час 

виконання 

композицій. 
Мелізми. 

40    22 18 38    6 32 

Тема 15. Техніка 

“sweep” як спосіб 
виконання арпеджіо. 

40    22 18 38    6 32 

Тема 16. Техніка 

“Tepping” як спосіб 

виконання арпеджіо. 

“Tepping” в 
імпровізації 

38    20 18 38    6 32 

Всього за модулем 118    64 54 114    18 96 

МОДУЛЬ 6. 

Тема 17. Робота над 

чистотою 

виконання. Техніки 

глушіння  струн 

правою та лівою 
руками. 

39    21 18 38    6 32 

Тема 18. Виконання 

нонакордів та 

септакордів за 

допомогою 

прийомів “sweep, 
tepping ”. 

39    21 18 38    6 32 
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Тема 19. Техніки 

“hummer-on, pull- 

off”, врави на легато. 

39    21 18 38    6 32 

Тема 20. Техніка 

“chicken-picking” в 

обігруванні 

аккордів. 

39    21 18 38    6 32 

Всього за модулем 156    84 72 152    24 128 

МОДУЛЬ 7. 

Тема 21. Основи 

джазової 

імпровізації. 

39    22 17 32    4 28 

Тема22.Використан 
ня ладів народної 
музики. 

39    22 17 32    4 28 

Тема 23. Вивчення 

“swing” та “shafle” 

37    20 17 32    4 28 

Всього за модулем 115    64 51 96    12 84 

МОДУЛЬ 8. 

Тема 24. 

Використання 

позатональних 
ступенів. 

Застосування 

хроматизмів та 

цілотонної гамми. 

35    18 17 32    4 28 

Тема 25. Вивчення 

більш складних 

творів. Поповнення 

репертуару кращими 

зразками світової та 

української 

естрадної музики. 

Знайомство з 

національною 

спадщиною 

українського народу. 

35    18 17 36    8 28 

Тема 26. Блюзова 

гама та секвенції 

35    18 17 36    5 31 

Всього за модулем 105    54 51 104    17 87 

Всього 960    498 462 960    149 811 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Успішному професійному росту майбутнього фахівця сприяє осмислене та сумлінне 

вдосконалення навичок естрадного виконавства. 

Ретельне напрацювання складного комплексу вмінь і постійне їх покращення 

обов’язково забезпечить достатній рівень майстерності майбутнього естрадного фахівця, 

який повинен постійно знаходитись у пошуку шляхів і способів удосконалення свого 

освітнього рівня, знаходити час для опрацювання методичної літератури з фаху, вивчати 

творчий і життєвий шлях славетних гітаристів і композиторів. 

Майбутній фахівець повинен дуже відповідально ставитись до такого роду 

діяльності, як самостійна робота, ніколи не забувати, що тільки талант, помножений на 

працелюбність, здатний принести плоди майстерності. Тому необхідно прикладати 
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максимум зусиль для поглибленого засвоєння та закріплення знань, умінь і навичок, 

обумовлених навчальним процесом. 

Завдання та вправи з фаху для самостійного опрацювання надає викладач, вони 

мають конкретні цілі оволодіння тим чи іншим прийомом, випливають з висновку уроку, 

їх закріплюють й демонструють на наступному уроці. 

Сумлінне виконання самостійних завдань поступово забезпечить обґрунтовану 

впевненість і професійне вдосконалення. 

Починаючи з ІІІ курсу, студент повинен уміти: 

– самостійно опрацьовувати матеріал, дотримуючись при цьому рекомендацій і 

застережень викладача; 

– аналізувати свої професійні творчі надбання; 

– творчо мислити; 

– відчувати логіку смислового й емоційного розвитку твору. 

Майбутньому артисту естради необхідно розширювати свої професійні творчі уявлення, 

прослуховуючи записи виступів видатних майстрів всесвітнього рівня, аналізуючи стиль 

виконання, емоційно-психологічну насиченість гри, гітарно-технічний рівень тощо. Така 

самостійна робота допоможе формуванню художнього смаку та пошуку власної 

виконавської манери. Студент повинен бути зацікавленим і цілеспрямованим у навчанні. 

 
Методи навчання 

До основних методів навчання відносять: 

– вербальний метод (пояснення); 

– емпіричний метод (показ на інструменті); 

– пошук навчального репертуару (вправ, творів); 

– репродуктивний (відтворення студентами педагогічних і методичних прийомів, 

проілюстрованих викладачем); 

– репродуктивно-варіативний (поєднання студентом запропонованих викладачем 

прийомів з іншими формами й методами музично-виконавської та педагогічної 

діяльності); 

– креативний, творчий (створення студентами оригінальних варіантів інтерпретації вправ 

і творів; нестандартний підхід до розв’язання педагогічних ситуацій; опанування 

навичками педагогічної імпровізації); 

– проблемно-пошуковий (самостійний пошук студентом засобів і способів розв’язання 

проблемних ситуацій у процесі виконання навчальних і педагогічних завдань; 

– педагогічне моделювання (імітація у навчальному процесі педагогічних ситуацій і 

професійної діяльності викладача); 

– педагогічний аналіз (формування педагогічного мислення студентів у конкретних 

педагогічних ситуаціях засобом аналізу власних дій і діяльності інших студентів); 

– інтеграції (акумуляція і синтез знань з різних фахових дисциплін у процесі вирішення 

виконавських і педагогічних завдань). 

Три основні елементи уроку: 

1) робота над технічним матеріалом; 

2) розучування нового матеріалу; 

3) повторення й удосконалення вивченого. 

Перші заняття проводяться у формі ознайомлення с нотним матеріалом. 



9 
 

Протягом перших двох тижнів викладач складає для кожного студента план роботи, 

враховуючи особисті можливості та здібності студента, рівень його музичної підготовки, 

визначаються виконавчі недоліки, складається репертуар, який повинен відповідати 

програмним вимогам та індивідуальним можливостям кожного студента. 

 

Методичне забезпеченння 

 

– навчально-методичні посібники і навчальні програми; 

– нотний матеріал для проведення практичних занять; 

– наочність (відеозаписи занять провідних педагогів-гітаристів). 

 

Літературні джерела: 

 

Базові 

1. AC/DC «Gretrst Hits» / сост. «Guitar College», 2004. – 104 c. 

2. Blues Guitar hlay- along vol. 7 / Conrad Music, 1956. – 56 c. 

3. Blues Rck. Guitar Play Aljng. Vol. 14 / Hal Leonard Corpration 1989. – 81 c. 

4. Blues Vol 38 / Hal Leonard Corporation 1962-65 (Renewed). – 60 c. 

5. Challenge the Master / John Tapela. Leonard Corporation 1991. – 63 c 

6. Charlie Parker for Guitar / Mark Voelpel Hal Leonard Corporation 2001. – 104 c. 

7. Chords & Scales for Guitar / Blake Neely fnd Jtff Schroedl. Hal Leonard Corporation 1997. 
– c. 

8. Chuck Berry Songbook / Arc Music corp. 1959. – 85 c. 

9. Country solos for guitar / Steve Trovato, Leonard Corporation 1986, 2000. 79 c. 

10. Ennio Morricone. Краща музика для саундтреков 

11. Funk guitar. The Essential Guide , by Ross Bolton / Leonard Corporation 2001. 
12. Funk guitar. Guitar play Along. Vol. 52 / Hal Leonard Corporation. 2001. 

13. G. Moore “Bllads & blues” / «Guitar College» - 2004. -80 c. 

14. Hoe to play Hitchin. Hal Leonard Corporation. 1994. – 57 c. 

15. J. S. Bach. For Electric Guitar / Ray Hitchin. Mel Bay Publications, Inc.- 38 c. 

16. Jazz Classics for solo Guitar. / Robert B. Yelin. Hal Leonard Corporation. – 1954 – 105 c. 

17. Jazz. Vol. Arranged and perfomed by Jim Roberts / Hal Leonard Corporation. 64 c. 

18. Joe Satriani “Balads” сост.: «Guitar College» - 2004 – 104 c. 

19. Lighting Blues / сост.: «Guitar College» - 2001 – 220 c. 

20. Modern Rock. Guitar Play Along. Vol. 5 / Hal Leonard Corporation. 2001 – 57 c. 

21. Musicans insti8tute. Master Trax / Steve Trovato, Paul Farnen, CPP. Belwin, Inc., 1994. – 

73 c. 22. Peer Gynt.E. Grieg / 

Editio Musica Budapest. – 42 c. 

23. Pop/Rock Guitar Play Along. Vol.4 Hal Leonard Corporation. 1976. – 50 c. 

24. Rockability Vol 20. Guitar Play Along./ Hal Leonard Corporation. – 56 c. 
 

Допоміжні 

1. Jamey Aebersold 

2. Школа на Эл гитаре. Будапешт 1999г. 

3. «Популярные джазовые пьесы» для 6-ти струнной гитары. Киев «Музична Україна» 
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4. В. Молотков. Джазовая импровизация на 6-ти струнной гитаре, г. Киев «Музична Україна» 

5. Джаз в ритмі самби. Музична Україна. 

6. Етюди для 6-ти струнної гітари на різні види техніки. Kиїв. Музична Україна 

7. Н. Г. Кірʼянов. "Мистецтво гри на -6ти струнній гітарі.Ч.1,2,3,4 

 

Політика навчальної дисципліни 

Політика перескладання. 

Перескладання модуля здійснюється за бажанням студента один раз з дозволу 

кафедри за наявності поважних причин, оцінюється за 20 бальною шкалою. Загальний 

підсумок за курс визначається шляхом додавання балів за всіма видами контролю з 

подальшим переведенням в національну, 100 – бальну та європейської кредитно- 

трансферну систему. 

 

Політика академічної доброчесності. 

Списування під час поточних занять, тестовихробіт та екзамену заборонені. 

 
Політика відвідування. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за пропуск занять 

без поважної причини знімаються бали (по 1 за кожне пропущене заняття). З 

об’єктивних причин (напр., хвороба) навчання може відбуватися в онлайн формі за 

погодженням із керівником курсу. 
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