




1 Опис навчальної дисципліни для ступеня освіти 
«Бакалавр» 

1.1 на основі повної загальної середньої освіти 

 
1.2 на базі молодшого спеціаліста 

 

Найменування показників 

Розподіл годин за навчальним планом 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Кількість кредитів ЄКТС –32 Рік підготовки: 1,2,3,4 Рік підготовки: 1,2,3,4 

Загальна кількість годин – 960   

Кількість модулів – 8,  
 

Семестр: 

 
Тижневих годин 
для денної форми навчання: 
аудиторних – 3 год І, VIII 
семестри, 4 год  ІІ,ІІІ,IV,V,VI,VII 
семестри 

І,ІІ,ІІІ,IV,V,VI,VII,VIII І,ІІ,ІІІ,IV,V,VI,VII,VIII 

Лекції: 

  

Індивідуальні 

498 год 149 

Вид підсумкового контролю: 
Тестовий контроль 

Лабораторні: 

  

 
Форма підсумкового контролю: 
Іспит 1,3,5,6,8Д (Залік 2,4,7) 

Самостійна робота: 

462 год 811 

 
Найменування показників 

Розподіл годин за навчальним планом 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Кількість кредитів ЄКТС – 16 
(2роки), 29(3роки) 

Рік підготовки: 1,2,3 Рік підготовки: 1,2,3 

Загальна кількість годин – 510 
(2роки)  870 (3роки) 

  

Кількість модулів – 4 (2роки), 6 
(3 роки) 

Семестр: 

 
 
Тижневих годин 
для денної форми 
навчання:індивідуальних – 4 год, 
3 год   
 

І,ІІ,ІІІ,IV, V, VI І,ІІ,ІІІ,IV, V, VI 

Лекції: 

  

Індивідуальні 

250 , 414 124 

 
Вид підсумкового контролю: 
Тестовий контроль 

Лабораторні: 

  



 
 

2 Мета й завдання навчальної дисципліни 
Призначення дисципліни 

“Спецінструменту” належить провідне місце в комплексі дисциплін, 
спрямованих на  формування професійних якостей музиканта естрадно-
джазового напряму. Досконале володіння музичним інструментом, вміння 
високохудожньо інтерпретувати художні твори є обов‘язковим показником 
рівня професійної підготовки. 

Мета курсу – підготувати кваліфікованих спеціалістів, які володітимуть 
комплексом фахових знань і  вмінь, музично-виконавською майстерністю, 
високою виконавською культурою, що необхідні для діяльності в якості 
артистів естрадного оркестру (ансамблю), концертних виконавців, педагогів. 

Завдання курсу: 
-  розвивати музичне мислення; 
- набути навички інтерпретації творів найрізноманітніших стилів і 

напрямків; 
- теоретично аналізувати музичний твір у структурному, текстологічному, 

історико-типологічному аспектах; 
- глибоко відчувати стилістику виконуваних творів;  
- вміти створити глибину і перспективу  звучання музичної композиції; 
- оволодіти тембральною процесуальністю виконання; 
- володіти різноманітними прийомами гри на музичному інструменті; 
- опанувати штрихову техніку; 
- вільно орієнтуватися в темпо,  метроритмічних структурах виконання; 
- виробити слухомоторну орієнтацію; 
- оволодіти різноманітними засобами акцентуації; 
- вільно імпровізувати; 
- набути навички  довготривалого запам‘ятовування музичних творів; 
-  володіти власними емоціями, артистичною поведінкою на сцені; 
- формувати досвід концертно-виконавської діяльності; 
-    накопичити концертний репертуар. 
Основна форма навчальної роботи – індивідуальні заняттяв класі із 

спецінструменту. Зміст навчання передбачає диференційований підхід до 
індивідуального рівня підготовки студентів, використання активних методів 
навчання, впровадження нових навчальних методик.  

Прийоми виконання естрадно-джазового репертуару базуються на методиці 
класичної виконавської школи. 

Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни 
«Спец.інструмент\фортепіано» сприяє формуванню у здобувачів 
вищої освіти таких компетентностей:  

Загальні 

 
Форма підсумкового контролю: 
Іспит  , Залік  

Самостійна робота: 

260 , 456 356, 746 



- 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 вивчення навчальної дисципліни «Спец. інструмент\фортепіано» 
студенти закріплюють та поглиблюють знання, вдосконалюють вміння та 
навички.  
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. 

3 ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Передумовами вивчення навчальної дисципліни 
«Спец.інструмент\фортепіано» 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 

 
4 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\фортепіано»: 

Очікувані результати навчання з Шифр ПРН 



дисципліни 
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 

5 Засоби діагностики та критерії оцінювання 
результатів навчання.  

5.1 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. 
5.2 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). 
 

Розподіл балів, які отримують студенти(індивідуальні зайняття та 
самостійна робота) на основі повної загальної середньої освіти 
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Розподіл балів, які отримують студенти(індивідуальні зайняття та 

самостійна робота) на базі молодшого спеціаліста (2роки) 
Модуль I Модуль II Модуль III Модуль IV 

Т1
 

Т2
 

С
У

М
А

 

Т3
 

Т4
 

С
У

М
А

 

Т5
 

С
У

М
А

 

Т6
 

С
У

М
А

 

50
 

50
 

10
0 

50
 

50
 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

 
Розподіл балів, які отримують студенти(індивідуальні зайняття та 

самостійна робота) на базі молодшого спеціаліста (3роки) 
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                                                   Шкала оцінювання 

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) 
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.   

64-73 D 

60-63 E 

2 (незадовільно) 
Студент не засвоїв навчальний матеріал. Не 
усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності. 

35-59 FX 

0-34 F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6 Програма навчальної дисципліни 

6.1 Зміст навчальної дисципліни на основі 
повної середньої освіти 

 
МОДУЛЬ 1       

1 Робота над постановкою 
Теоретична частина 

Постановка як пристосування інструмента для професійного використання 
музикантами, які виступають перед аудиторією. Посадка, встановлення 
інструмента, положення рук як основні компоненти постановки. 
Взаємозалежність постановочного апарату та акустичного ефекту. 

Індивідуальні заняття 
Мета: формування виконавського апарату музиканта для виконання 

художньо-виражальних завдань. 
Завдання 

1. Коригувати постановчий апарат відповідно до конструктивних 
особливостей інструмента. 

2. Віднайти оптимальний робочий режим інструмента. 
3. Віднайти оптимальну координацію з урахуванням “опори” інструмента як 

гаранту “стійкості” звука. 
4. Виявити постановчі недоліки, що сприяють скутості виконавського 

апарату. 
5. Розподілити мінімальні витрати м’язової енергії для створення 

максимального акустичного ефекту. 
6. Скоординувати м’язові виконавські рухи під слуховим контролем. 
7. Досягти м’язового “звільнення” виконавського апарату. 

Завдання для самостійної роботи 
1. Пристосувати інструмент з урахуванням основних компонентів 

постановки. 
2. Ліквідувати постановчі недоліки, що сприяють скутості виконавського 

апарату. 
3. Відпрацювати скоординованість дій правої і лівої рук. 

2 Робота над аплікатурою 
Теоретична частина 

Аплікатура як спосіб розміщення і порядок чергування пальців при грі на 
музичному інструменті, а також позначення цього способу в нотах. Значення 
аплікатури та обумовленість її внутрішнім зв’язком з різними прийомами 
інструментальної гри.  

Добір пальців і художня виразність як основний аплікатурний принцип. 
Аплікатура як засіб сприяння подоланню технічних складностей,   виконавцю 
оволодіти музичним твором, охопленню його в деталях і в цілому, укріпленню 
м’язової пам’яті, полегшенню читання з аркуша,  розвитку свободи 



орієнтування на інструменті. Можливості аплікатури та її залежність від типу і 
конструкції інструмента. 

 Аплікатура і зміни музичних поглядів у літературі. Раціоналізація 
існуючих систем аплікатури. 

Індивідуальні заняття 
Мета: формування умінь раціонального вибору пальців у здійсненні 

різноманітних художніх завдань. 
Завдання 

1. Виховати свідоме ставлення до аплікатури, загострити увагу на 
позначених в нотах пальцях. 

2. Врахувати індивідуальні  анатомічні особливості студента і дібрати  
аплікатуру саме з таких позицій. 

3. Виставити аплікатуру в повільному темпі і перевірити в швидкому.  
4. Усвідомити природність послідовності пальців. 
5. Виконувати у секвенційних побудовах однакові групи одними й тими ж 

пальцями для сприяння швидкості і міцності запам,ятовування. 
6. Звернути увагу на природньо-зібране положення руки (зокрема, стулений 

стан   руки ,  що сприяє добуванню більш співучого звука). 
7. Опанувати перекладання пальців завдяки гнучкості зап’ястя (яке повинно 

пластично підводити пальці до потрібної клавіші, грифу, клапана). 
8. Відчути необхідне відчуття в кінчиках пальців. 
9. Оволодіти беззвучною підміною пальців. 
10.Опанувати ковзанням пальців шляхом знаходження кута нахилу пальця. 
11.Грати в швидкому темпі з урахуванням усіх аплікатурних принципів і 

свободи рухово-координаційного комплексу. 
Завдання для самостійної роботи 

1. Виставити аплікатуру в повільному темпі з урахуванням основних 
аплікатурних принципів: 

– природної послідовності пальців; 
– гри однакових груп одними пальцями. 
2. Досягнути природньо-зібраного положення руки. 
3. Відпрацювати беззвучну підміну пальців шляхом вправ. 
4. Відпрацювати перекладання пальців, контролюючи гнучкість зап’ястя. 
5. Відпрацювати прийом “ковзання”. 
6. Грати в швидкому темпі із збереженням  аплікатурних принципів. 

МОДУЛЬ  2 

3 Робота над основними елементами музичної мови  
 Робота над звуком і його властивостями 

Теоретична частина 
  Звук як найменший структурний елемент музики, наділений 

особливостями, що визначаються побудовою органів слуху, комунікативною 
природою музичного мистецтва, естетичними запитами музикантів і слухачів.       



Індивідуалізація тембрів музичного звука, його характеристика за типом 
інструмента. Види атаки, туше. 

 Звук і стиль музики: естетичні вимоги та історична обумовленість.   
Основні властивості музичного звука.    
Висота та її  зв’язок з просторовим уявленням. Залежність звука від частоти 

коливань. Вплив гучності звука, атаки, наявності або відсутності вібрато на 
сприйняття звука. Звуковисотне сприйняття: інтервальне і темброве. 

Гучність як одна з властивостей звука,  що характеризується  сприйняттям  у 
свідомості  людини   ітенсивності або сили звука в процесі сприйняття звукових 
коливань органом слуху. Залежність звука від амплітуди, відстані до джерела 
звука, частоти. Рівень гучності і музична акустика. 

Довжина як властивість звука, що залежить від довготривалості коливань 
джерела звуку. Співвідношення різних довжин звука та їх взаємозв’язок з 
метром і ритмом. Довжина звуків і музична виразність.  

Тембр як забарвлення звука, ознака, за якою відрізняють звуки однакової 
висоти і гучності, проте виконані на різних інструментах, різними голосами або 
на одному інструменті, але різними способами, штрихами. Тембр і матеріал 
виготовлення джерела звука – вібратор музичного інструмента, його форма, 
резонатор. Тембр і акустика. Тембр і його вплив на звуковисотну інтонаційну 
визначеність. Тембр і атака звука. 

Індивідуальні заняття 
Мета: формування умінь створення глибини образного звучання, 

тембральної процесуальності виконання.                                                                          
Завдання 

Охарактеризувати звук за допомогою асоціативних уявлень.                 
Порівняти   якість звука з зоровими, дотиковими, смаковими враженнями від 

різних предметів і їх співвідношень (звуки яскраві, глибокі, холодні, повні, 
різкі і т.д.). 

Формувати звук з урахуванням оркестрових барв. 
Формувати початковий момент виникнення звука за допомогою атаки,    

туше, гучності. 
Формувати звукову перспективу з урахуванням початку, кульмінації, 

закінчення   звука.           
Контролювати інтонаційність і тембровість звука: світло-високо, темно-

низько. 
Опанувати рівні гучності.  
Дотримуватись чіткої тривалості звука.  
Усвідомити співвідношення різної довжини звуків стосовно характеру а  

образності твору. 
Завдання для самостійної роботи 

1.  Працювати над перспективою звука (початок, кульмінація, закінчення). 
2.  Працювати над виділенням одного з компонентів музичного цілого 

(мелодії, баса, акорда), надати характерних особливостей 
функціональному змісту, відокремити фрази або частини одна від одної.  

3.  Відпрацювати атаку звука, туше відповідно до характеру музики.  



4.  Дотримуватись чіткої тривалості звука.           
 5. Надати образності ритмічній організаціії звуків. 

  4 Робота над темпом, метро-ритмом 
Теоретична частина 

Темп як швидкість розгортання музичної тканини твору в процесі його 
виконання або уявлення внутрішнім слухом. Визначення темпу числом 
прохідних в одиницю часу основних метричних долей. Залежність характеру 
темпу від основного пульсу та від внутрідолювої пульсації, величини тексту. 
Зміни значення терміну “темп” відповідно до епох. 

Вербальні позначення темпу, зв’язок з характером твору. Метроном як 
загальний орієнтир в темпі. 

Ритм як сприймаюча форма спливання у часі яких-небудь процесів. 
Різноманітність ритму в різних видах і стилях виконавського мистецтва. Ритм 
як один з трьох (поруч із мелодією і гармонією) основних елементів музики, що 
розподіляє стосовно часу мелодичні і гармонічні поєднання. Складові ритму 
(акценти, паузи, членування на відрізки), їх групування, співвідношення до 
тривалості і т.д. Ритм як послідовність тривалостей звуків, абстрагована від їх 
висоти. Емоційна і динамічна природа ритму, можливість прояву без метру і 
відсутності в метричних правильних формах. Свінг як своєрідна манера 
виконання джазової музики, його ритмічно-синтаксичні особливості.                                         

Метр як ритмічна упорядкованість, базована на дотриманні певної міри, що 
визначає величину ритмічних побудов. Тможливість включати безліч 
самостійних метрів (схем побудови метричних одиниць), об‘єднаних загальним 
принципом. Метрична пульсація як основа джазової музики: невідповідність 
фіксованого нотного запису виконуваній музиці, умовність запису восьмих і 
пунктирного ритму.  

 Синкопи в джазовій музиці і їх види (внутрітактові, міжтактові), послідовно 
розгорнуті і поєднані з паузами. 

Агогіка та зумовленість художніми завданнями композиції. Агогічні 
відхилення. 

Індивідуальні заняття 
Мета: формування відчуття темпової єдності, агогічних відхилень, 

художньої метро-ритмічної  пульсації, часової організації звукового матеріалу. 
Завдання 

1. Відчувати лічильну одиницю. 
2. Осягнути ритмічну пульсацію. 
3. Опанувати прості ритмічні побудови і перейти до складних. 
4. Виконати складні поліритмічні побудови з накладанням ритмів 3/4 і 5/4 на 

постійний ритм 4/4 і акцентуванням першої ноти. 
5. Опанувати свінг, граючи восьмі в тріольному ритмі  з відтяжкою з сильної 

долі на слабу. 
6. Опанувати “блукаючим” акцентом з виконанням не сильного, але твердого 

атакування звука. 



7.  Виконати послідовність різних синкоп. 
8.  Усвідомити виразність пауз, наповнити їх емоційним змістом  (паузи-  

запитання, паузи-ствердження і т.д.). 
9. Наповнити паузи ритмічним пульсом для відчуття органічного зв’язку  

паузи з попереднім і наступним розвитком думок. 
Контролювати темп виконання на технічно складних місцях, наспівних 

мелодіях; співставляти темп репризи – експозиції (в класичних сонатах), 
кінцевого і початкового темпів. 

Фіксувати увагу на дослуховуванні  закінчень ритмічних фігур натомість 
попереднього поривання   початку наступних акт як метрична одиниця. 
Системи метру (мензуральні і тактова), їх 

фігур,  що привносить відчуття “жмакання”, кваплення. 
12. Уникнути надмірного завантаження деталями,  охопити цілісність   

побудови. 
13. Виконати невеликі заповільнення і прискорення посеред фраз для 

рельєфного виявлення найзначніш інтонацій мелодії. 
14.Виконати ритмічне “відтягнення” в новому тональному забарвленні. 
Виділяти сильну долю такта у підкресленні синкоп з метою уникнення 

метричної невизначеності. 
Виконувати складні розміри, усвідомлювати їх як цілком самостійну 

організацію звукового матеріалу. 
      Завдання для самостійної роботи 

1. Розбивати рахунок на дрібні довжини в повільному темпі. 
2. Відчувати лічильну одиницю до початку гри з метою уникнення гри в 

повільному темпі. 
3. “Слухати” паузи, наповнювати  їх емоційним змістом. 
4. Виконати технічно складні місця в єдиному темпі. 
5. Грати мелодійні місця з відчуттям метро-ритмічної пульсації. 
6. Виконувати ритмічні фігурації з дослуховуванням, без надмірного поспіху.          
7. Співставляти  темпову єдність початку і кінця твору.  
8. Відпрацювати три основні варіанти свінгу (випередження, співпадання, 

відставання). 
9. Відпрацювати внутрітактові, міжтактові, послідовно розгорнуті і поєднані 

з паузами синкопи. 

МОДУЛЬ 3 

5 Робота над динамікою 
Теоретична частина 

 Динаміка як сукупність явищ, пов‘язаних з різними ступенями гучності 
звучання. Контрастна і поступова зміна динаміки. Основні види динаміки: forte, 
piano; mezzo forte, mezzo piano; fortissimo, pianissimo; forte-fortissimo, piano-
pianissimo. Відтінки для виділення окремих звуків або акордів (акцент, 
сфорцандо, cинкопа). Відносність гучності звуку стосовно 



інструмента, акустичних особливостей приміщення, виконавського 
тлумачення твору і т.д.  Динаміка як психологічний і емоційний ефекти, 
акумулятор образних і просторових асоціацій. 

Застосування динамічних відтінків стосовно внутрішньої сутності і 
характеру музики, її стилю, особливостей структури музичного твору. 

Індивідуальні заняття 
Мета: формування умінь створення глибини і перспективи образного 

звучання музичної композиції. 
Завдання 

1. Розкрити зміст динамічних відтінків стосовно образного змісту композиції. 
2. Підвищити активність художньо-образного сприймання всього твору або 

окремої побудови виходячи із змісту композиції. 
3. Зосередити увагу на динамічних закономірностях стилістичного порядку. 
4. Зв’язати динамічний розвиток твору з типовим для композиторів 

оркестровим мисленням. 
5. Усвідомити поступовість динамічних наростань і спадів. Розбити на кілька 

частин з метою точнішого розрахування сили звучання, досягнення 
кульмінації. 

6. Перевірити гучність та активізувати самоконтроль в момент стиків 
контрастних побудов та в інших випадках раптових динамічних змін. 

7. Виявити акустичний і художній взаємозв’язок між барвами інструмента і 
динамікою.   

Завдання для самостійної роботи 
1. Віднайти образну асоціативність стосовно виконуваного твору. 
2. Відпрацювати “ступеневу” динаміку. 
3. Контролювати під час виконання стики контрастних побудов (pp-ff). 
4. Визначити місцеву кульмінацію і розкрити її в динамічному плані. 
5. Виконати твір  динамічно з врахуванням місцевих і центральної 

кульмінацій. 
6. Виконати твір з позиції драматургії всього твору. 

6 Робота над мелодією 
Теоретична частина                                            

 Мелодія як одноголосно виражальна музична думка. Функція мелодії в 
гомофонній музиці. Мелодія і поліфонія. Звуковисотна лінія як найбільш 
специфічний компонент мелодії. Закономірності мелодичної лінії (динамічні 
властивості регістрових підйомів і спадів). Типи мелодій (пісенні, танцювальні, 
скерцозні та ін.), особливості виконання.  

Джазова мелодія як відображення, в першу чергу, характерних особливостей 
техніки звукодобування на інструменті в межах її звукового розвитку і руху. 
Види руху: одноплановий (горизонтальний), висхідний, низхідний, 
хвилеподібний, скачки. Секундові, терцові, квартові, квінтові, хроматичні 
побудови руху джазової мелодії. Способи розвитку мелодичної лінії в 
імпровізаціях (варіювання, секвенція, повторення). 



Фразування як групування музичної тканини на фрази. Фразування як логіка 
розвитку музичної думки та її реалізація в процесі живого виконання. 
Підпорядкованість артикуляції фразуванню. Цезура як межа між фразами. 
Фраза і мотив, фраза і речення. Фразуючі ліги в нотному письмі.                         

Індивідуальні заняття 
Мета: Набуття навичок “співу” на інструменті, єдиної вокальної лінії 

шляхом виразного й емоційного виконання. 
Завдання 

1. Проаналізувати характер ведучого голосу. 
2. Усвідомити логіку мелодійного розвитку,  рух мелодичної енергії. 
3. Розчленувати мелодію на фрази, мотиви. 
4. Виконати цезури між фразами. 
5. Усвідомити зміну фаз емоційної напруги і послаблення. 
6. Конкретизувати інтонаційне тяжіння. 
7. Визначити  характер кульмінацій (місцевих, центральної). 
8. Охопити цілісність мелодичної лінії. 
9. Передати простоту, природність мелодії, широту дихання.    
10.Опрацювати одноплановий (горизонтальний), висхідний, низхідний, 

хвилеподібний  рух мелодії, стрибки. 
Завдання для самостійної роботи 

1. Виконати групування мелодії на фрази.  
2. Визначити фразуючі ліги. 
3. Виконати цезури між фразами. 
4. Розрізнити і передати виражальний зміст опорних звуків, ввідних тонів, 

альтерації. 
5. Передати цілісність мелодичної лінії. 

МОДУЛЬ 4 

7 Робота над гармонією 
Теоретична частина                         

           Гармонія як  об‘єднання тонів в співзвуччя і послідовності співзвуч (в 
умовах ладу і тональності). Корінні поняття гармонії (акорд, ладова гармонія, 
голосоведення). Роль гармонії в музичному творі (виражальні можливості, 
гармонічний колорит, участь гармонії в створенні музичної форми, 
взаємозв‘язок гармонії та інших компонентів музичної мови, відношення 
гармонії до музичного стилю, важливі етапи історичного розвитку). Джазова 
гармонія, літерне позначення та прочитання.  

Індивідуальні заняття 
Мета:  набуття навичок гармонічної мови шляхом активізації слухового   

контролю; виховання відчуття ладотональності.                                                        
Завдання 

1. Проаналізувати виражальні засоби гармонії, що використовуються в 
характерних образах. 



2. Прочитати гармонічну “сітку”. 
3. Вслухатись в окремі гармонії і їх сполучення, проаналізувати 

голосоведення. 
4. Проникнути в логіку гармонічного розвитку. 
5. Усвідомити виражальний зміст гармонічного процесу. 
6. Віднайти певне співвідношення між звучанням гармонічного фону і 

мелодії, усвідомити їх контраст і, разом з тим, злиття в єдину звукову 
картину. 

7. Охопити гармонічний розвиток твору в цілому, передати емоційний 
колорит. 

Завдання для самостійної роботи 
1. Грати композицію у вигляді гармонічної схеми. 
2. Відпрацювати  голосоведення  стосовно змін альтерації, модуляції. 
3. Виконати твір із збереженням логіки гармонічного розвитку, її  

функціональної взаємозалежності. 

           8  Робота над штрихами 
Теоретична частина               

    Штрихи як виражальний елемент інструментальної техніки, спосіб 
виконання. Штрих як характер звукоподачі, принцип “вимовлення” звуків на 
інструменті, явище артикуляції. Залежність штриха від стилістичної 
особливості виконуваної музики, їх образним характером, а також 
інтерпретацією. Класифікація штрихів (роздільні і зв’язані). Специфіка штрихів 
стосовно духових, клавішних, струнно-щипкових, струнно-смичкових 
музичних інструментів. Штрих і прийоми гри. Комбінація штрихів. 

Артикуляція як спосіб виконання на інструменті послідовності звуків; 
визначається з‘єднаністю або розчленуванням останніх. Шкала міри з‘єднаності 
і розчленування (від leggattisimo до staccatissimo), її три зони – legato, non 
legato, staccato. Взаємозв‘язок з ритмічними, динамічними, тембральними 
виражальними засобами, а також із загальним характером музичного твору.                                     

Індивідуальні заняття 
Мета: набуття навичок опанування штрихової палітри. 

Завдання 
1.  Проаналізувати штрихи відповідно до епохи написання твору, образного 

характера музики. 
2.  Опанувати певним видом штриха в повільному темпі. 
3.  Комбінувати штрихи в різних темпах. 
4.  Усвідомити характер штриха в поєднанні з звуковимподанням.  
5.  Опанувати артикуляцією складів “ба ”, “да” (на довгих звуках), “дап” і 

“бап” (на відносно довгих  і коротких  звуках). 
6.  Опрацювати артикуляцію звуків в межах ознак, характерних для 

виконуваного стилю джазової музики. 
7.  Досягти якості штрихової палітри стосовно інтерпретації музичного твору. 

Завдання для самостійної роботи 



1. Відпрацювати штрихи в повільному темпі. 
2. Зосередити увагу при виконанні комбінованих штрихів. 
3. Відпрацювати прийоми гри на інструменті. 
4. Якісно виконати штрихи стосовно образного характеру виконуваної 

музики. 
МОДУЛЬ 5 

9  Робота над сценічною культурою виконавця 
Теоретична частина                  

       Артистизм, поведінка виконавця на сцені як фактор досягнення високого 
рівня адекватності сприймання і розуміння музичного образу слухачами. 
“Подвійне” життя виконавця на сцені як робота його уяви, реалізація його 
потреб і здатності до перевтілення. 

Індивідуальні заняття 
Мета: виховання творчого самопочуття на естраді. 

Завдання 
1. Своєчасно підготувати програму до виступу. 
2. Досягти стійкості уваги шляхом турботи про внутрішню логіку. музичного 

розвитку, намагання яскравого втілення звукових образів. 
3. Виконувати програму під час домашніх занять, серед друзів, знайомих. 
4. Цілісно охопити програму, відчути взаємозв’язок творів, що її складають. 
5. Виховати впевненість у готовності програми до виступу на естраді. 
6. Розвивати і самовикликати пам’ять творчого самопочуття на естраді. 
7. Аналізувати причини сценічних невдач. 
8. Акцентувати  увагу на позитивних моментах гри під час концертного 

виступу. 
9. Не виносити на сцену “сирі” твори, що розвивають сценічний страх. 
10.Виховувати почуття радості від спілкування з аудиторією і процесу 

публічного виступу. 
11.Мобілізувати волю  на донесення до слухачів виконавського задуму. 
12.Популяризувати систематичні виступи для усунення надмірного 

хвилювання. 
13.Викликати потрібний емоційний настрій, досягнути повної зосередженості 

в процесі гри. 
14.Повторювати і накопичувати пройдений репертуар з метою набуття 

свободи і закінченості, розвитку пам’яті, сценічного досвіду, витримки. 
Завдання для самостійної роботи 

1.  Грати твір з будь-якого розділу, частини. 
2.  Усвідомити логіку музичного розвитку композиції. 
3.  Аналізувати причини сценічних невдач. 
4.  Виконувати твори під час домашніх занять перед знайомою аудиторією. 
5.  Грати твори в певній послідовності з метою емоційного-образного 

“переключення”. 
6.  Викликати асоціативні порівняння. 
7.  Повторювати опрацьований репертуар. 



10  Робота над репертуаром 
Технічний матеріал 
Теоретична частина 

Техніка як необхідна умова оптимізації всіх основних навичок та прийомів 
гри для концертно–виконавської діяльності музиканта. 

Поняття про виконавську техніку, її індивідуальний характер. Техніка вправ. 
Автоматизація ігрових навичок. Самоконтроль. 

Методи розвитку технічних навичок: технічного членування, групування, 
варіантів (ритмічних, тональних, фактурних, артикуляційних, регістрових, 
аплікатурних).  

 Гами (мажорні, мінорні, ладові, хроматична)   як засіб сприйняття 
народних ладів, що розвиває швидкість внутрішнього уявлення  ладу 
тональностей і  пристосування до гри однією і тією ж аплікатурою різних 
комбінацій. 

 Етюди (технічні академічного, джазового спрямування, художні). 
Визначення форми, кількості фраз, аплікатури. Виявлення фіксованих 
ритмічних упереджень. Визначення гармонії (зокрема, септакордів з 
пониженою септимою у джазових творах). 

 Індивідуальні заняття 
Мета:  формування комплексу технічно-виражальних засобів, системи 

пихомоторних навичок; виховання ладотонального відчуття. 
Завдання 

1. Виконати технічний матеріал  у  повільному темпі  з поступовим 
прискоренням. 

2. Автоматизувати виконавські рухи. 
3. Вдосконалити процеси координації ігрових прийомів. 
4. Розвинути фізичні якості ігрового апарату.  
5. Опанувати всіма видами техніки (мілка, акордова тощо). 
6. Грати технічний матеріал з напором, внутрішньою зібраністю, з належною 

ритмічною організацією. 
7. Підкорити моторику музично-художнім цілям. 
8. Виконувати належну ритмічну організацію з використанням прийомів 

перегрупування та різних ритмічних варіантів. 
9. Опанувати артикуляційною виразністю. 
10.Змінювати штрихову палітру. 
11.Оволодіти поліритмією. 
12.Виявити та відпрацювати взаємозалежність виконавських рухів та 

звучання. 
13.Формувати свободу м’язових відчуттів. 
14.Відпрацювати поступовість та контрастність динамічних відтінків. 
15.Зберегти єдину темпову цілісність. 

         Завдання для самостійної роботи 
1. Виставити аплікатуру. 
2. Грати в різних темпах: від повільних до швидких. 



3. Видозмінювати штрихи. 
4. Зберегти єдину темпову цілісність. 
5. Змінювати ритмічне перегрупування. 
6. Виконувати технічний матеріал з застосуванням  контрастних і  

поступових динамічних відтінків. 
7. Долати технологічні складності, доводити складні місця до автоматизації. 
8. Систематично працювати над технікою. 
9. Досягти точного виконання у встановленому темпі з урахуванням 

інтонаційних, ритмічних, динамічних, штрихових аспектів. 

МОДУЛЬ 6 

11  Вивчення творів поліфонічного складу 
Теоретична частина 

Творчість композитора, стильові особливості. Редакторські вказівки. 
 Аналіз образного строю, стилю і форми поліфонічного твору, відхилень, 

модуляцій, а також виду поліфонії (канон, імітація, контрастна, підголоскові 
поліфонія, фуга, інвенція). Структура поліфонії (тема, імітація, протискладання, 
інтермедія). 

 Визначення імітаційних, ладових, метроритмічних характеристик 
головної (теми). Виявлення особливостей розвитку інших голосів (тем): 
ритміка, напрям мелодичного розміщення цезур, регістри, кульмінаційні точки, 
штрихи. Пропоста, риспоста, протискладання (контрапункт до риспости) як 
елементи поліфонічної тканини, зміст термінів. 

Ознайомлення із сучасною поліфонією. Особливі види ритмічної техніки 
(ритмічні, прогресії, сучасні види акцентної та безакцентної ритміки). 

Точне виконання мелізмів як характерної особливості поліфонії. 
Індивідуальні заняття 

Мета: розвиток поліфонічного мислення, набуття навичок одночасного 
проведення кількох голосів та їх поєднання в єдине ціле.  

  Індивідуальні заняття 
Мета: розвиток поліфонічного слуху, набуття навичок одночасного 

проведення декількох голосів та їх поєднання в одне ціле. 
Завдання 

1.  Програти поліфонічний матеріал разом з викладачем (за парами голосів) з 
метою вслухання в поєднання голосів. 

2.  Виконати твір в повільному темпі з визначенням аплікатури.  
3.  Диференційовано підійти  до відтворення кількох поєднаних в 

одночасному розвитку звукових ліній твору: 
-  програти по черзі кожен з голосів (тем) поліфонічного твору, усвідомити їх 

мелодичну самостійність; 
-  програти окремі пари голосів; 
-  спільно програти (викладач-студент) поліфонічний твір за голосами і 

парами голосів; 



-  програти весь поліфонічний твір з акцентуванням уваги на одному з 
голосів. 

4.  Виконати кожен голос чи тему в манері вокального фразування (широке 
дихання, поєднання окремих мотивів в єдину лінію, пластичне 
інтонування). 

5.  Усвідомити темброві контрасти, поліфонічну тканину як своєрідну 
барвисту партитуру. 

руху, 6.  Виявити самостійність голосів шляхом  різного їх виконання в 
темброво-динамічному відношенні. 

7.  Охопити безперервність ритмічного руху голосів. 
8.  Зберегти рельєфність відтворення окремих голосів у процесі цілісного 

виконання поліфонії. 
9.  Опанувати мелізми (морденти, групетто, форшлаги тощо). 

Завдання для самостійної роботи 
1. Визначити аплікатуру кожного голосу. 
2. Грати окремий голос від початку до кінця цілком закінчено і виразно із 

збереженням самостійної мелодичної лінії. 
3. Попрацювати над попарною грою голосів (верхній-нижній, середній-

нижній і т.д.). 
4. Грати голоси у метроритмічному відношенні і за характером туше. 
5. Виконати твір з рельєфним голосоведенням. 

12 Твір великої форми 
Теоретична частина 

Виявлення тематизму, наскрізного розвитку, програмності. Авторські та 
редакторські позначення в тексті. Принцип побудови форми. 

Будова сонатної форми. Основні розділи і теми: експозиція, розробка, 
реприза. Функції головної і побічної партій, їх контрастне викладення і 
розвиток у розробці, тональне співвідношення в експозиції та репризі. Логіка 
розвитку образу в цілому. Характер тем, засоби художньої виразності. 
Різновиди сонатної форми (без розробки, з епізодом замість розробки, з 
подвійною експозицією). 

Концерт як жанр великого музичного твору віртуозного характеру для 
соліста з оркестром. Історія розвитку жанру. 

Види концертів: багатохорні концерти представників венеціанської школи А. 
та Дж. Габріелі (1587), концерти basso continue. 

Тричастинний концерт (поч. ХХ ст.) як класичний різновид жанру. 
Виникнення концертної симфонії (М. Равель, Б. Барток, І. Стравинський). 
Сюїта як одна з основних різновидів багато частинних циклічних форм 

інструментальної музики, що складається з декількох самостійних, переважно 
контрастуючи між собою частин, об‘єднаних спільним художнім задумом (Ю. 
Пєшков “Сюїта в стилі ретро”, В. Полянський “Сюїта регтаймів”).  

Фантазія як жанр інструментальної музики, який ґрунтується на вільному 
виконанні тем, запозичених з власних творів або з творів інших композиторів, а 
також з фольклору (або написаних в характері народних). (фантазії Ф.Ліста, 
Фантазія на теми Рябініна для фортепіано з оркестром Аренського). 



Рапсодія як інструментальний твір вільної форми, що складається з 
послідовних різнохарактерних, часом гостроконтрастних епізодів. Види 
рапсодії:  лірико-драматична, поемна (Й. Брамс), фантазійна (Д. Гершвін, Ф. 
Ліст), на народні або музичні теми певного композитора. Типовість 
використання народно-пісенних тем, епічного духу. 

Парафраз як позначення інструментальної віртуозної теми (певним чином 
для фортепіано (акордеону) на теми популярних пісень, арій і т.д., які 
підлягають значному перевтіленню, виступають в нових співвідношеннях одна 
з одною). 

Індивідуальні заняття 
Мета:  розвиток масштабності музичного мислення, усвідомлення процесу 

формотворення. 
Завдання 

1. Проаналізувати форму музичного твору.  
2. Усвідомити особливості музичної мови певного історичного   періоду. 
3. Охарактеризувати і відтворити загальні принципи формотворення      

певного стилю. 
4. Усвідомити характер і побудову тем. 
5. Виявити характерні особливості окремих образів. 
6. Виявити індивідуальні особливості кожної частини,  періоду, речення,      

фрази, їх межі, кульмінаційні та інтонаційні точки, інтонаційний зміст. 
7. Розучувати теми як частину єдиного художнього цілого. 
8. Опрацювати окремі фрагменти твору, технічно складнімоменти  з метою 

вироблення автоматизму рухів у поєднанні з художньою виразністю виконання.  
9. Охопити твір із збереженням його мелодичної, гармонічної, 

метроритмічної структур. 
10.Озвучити цезури між варіаціями, частинами сюїт тощо. 
11.Програти твір із збереженням його мелодичної, гармонічної, 

метроритмічної, темпової структури. 
12.Виконати твір із збереженням тематичної єдності. 

Орієнтоване поетапне вивчення твору 
І етап. Аналіз художнього змісту, музичних образів. Поділ твору на окремі 

частини. Вивчення нотного тексту, аплікатури. 
Програвання окремих частин у повільному темпі з точною аплікатурою, у 

відповідному характері, з розумінням інтонаційних і гармонічних особливостей 
музичної тканини. 

Прийоми сольфеджування і диригування як допоміжні засоби в опануванні 
матеріалу. 

ІІ етап. Визначення образно-емоційних характеристик твору. 
ІІІ етап. Набуття відображення навичок вільного виконання твору. 

Досягнення точності ритму і виразності звучання. 
Цілісність художнього оформлення (реальне втілення ідеальної виконавської 

моделі). Точне дотримання динаміки, темпу, змістового і звукового 
співвідношення різних структурних одиниць. Власна інтерпретація  твору. 

Завдання для самостійної роботи 



1. Виставити аплікатуру. 
2. Розібрати твір в повільному темпі. 
3. Опрацювати окремі фрагменти твору, технічно складні місця. 
4. Багаторазово повторити складні місця з метою вироблення автоматизму 

рухів у поєднанні з художньою виразністю. 
5. Відпрацювати метро-ритмічну структуру твору. 
6. Відпрацювати мелодичну лінію виразності з виявленням кульмінаційних 

точок. 
7. Досягнути контрастності тем та образів. 
8. Виконати твір із збереженням темпової єдності. 

 
МОДУЛЬ 7 

13  П’єси  естрадно-джазового спрямування  за жанрово-стильовими 
ознаками 

Теоретична частина 
Ознайомлення з біографією автора музичного  твору, його індивідуальним 

стилем. 
Побудова музичного матеріалу, тип музичної фактури. Загальна 

характеристика ритміки. Європейські традиції інструментарію, мелодики, 
гармонії джазової музики. Звуковидобування, фразування як індивідуальні 
особливості джазового виконання. 

Композиційні елементи джазу: дводольність особливого типу, поліритмія, 
складна система синкопування. 

Типові прийоми виконання джазової музики: малопомітне упередження або 
затримання певної долі такту, синкопи. 

Свінг як специфічна ритмічна джазова атмосфера, відчуття ритмічної 
багатошаровості музичної тканини, неспівпадіння акцентів. Свінг як 
покачування, основною властивістю якого є  поліритмія, неспівпадання 
ритмічних акцентів мелодичної лінії та акцентів основного метру п‘єси. 
Напруга і послаблення звукової матерії, “розкачування” ритму і 
протискладнення, що надають джазовій музиці пружності, непохитної 
“пульсації”. 

Акценти, типи акцентування: up-beat, down-beat, off-beat, on-beat. Їх місце у 
структурі такту. 

Регтайм – фортепіанний жанр, якому властива гостросинкопована, 
вишукана за ритмом мелодика, що координується з метрично чітким і простим 
(поперемінне чергування баса і акорду) акомпанементом. 

Блюз – дванадцяти тактова мелодична побудова (структура ААВ), якій 
відповідає встановлена (стала), подекуди з деякими змінами, гармонічна схема. 

Бугі–вугі — стиль фортепіанної гри, пов‘язаний в першу чергу, з 
інтерпретацією блюзу. Характерна особливість: жорстка ритмічна основа, що 
виникає з фраз ostinato в лівій руці та імпровізованих пасажів у правій. 

Балада як повільна п‘єса 32–тактової форми чотиридольного розміру, 
базована на мелодіях ліричного характеру, нерідко з елементами драматизму 
(переважна структура ААВА). 



Диксиленд як особливість джазового виконання, для якого характерна плавна 
мелодична лінія, ритм та біт з акцентами на другій і четвертій долі. 

Бі–боп як стиль джазу, що прийшов на зміну свінгу, характерною 
особливістю якого є ритм без акценту на сильних долях, з так званим 
прихованим контрапунктом, а також хроматизована гармонія, що включає 
складно альтеровані акорди.  

Кул–джаз (холодний) як реакція на надмірно експресивний характер музики, 
стримана манера виконання, зростаюче значення композиції, особлива 
вишуканість форми. 

Джаз–рок як сплав мелодичних і ритмічних елементів джазу з гармонічною 
основою рок–музики. 

Самба як стиль сучасного джазу, для якого характерне використання 
елементів бразильської народної музики, зокрема ритму самби. Виконується в 
манері, типовій для стилю “кул”. 

Кантрі як поєднання двох різновидів фольклору: сільський (пісні, танці) і 
ковбойські балади (вестерн). 

Індивідуальні заняття 
Мета:  набуття навичок ритмічного різномаїття, характеру виконання 

(пружності), специфічної техніки звуковидобування, штрихових особливостей в 
естрадно-джазових стилях. 

Завдання 
1. Виконати нотний текст в повільному темпі з визначенням аплікатури, 

динаміки, агогогіки, артикуляції, характеру. 
2. Відпрацювати ритмічні фігурації. 
3. Виконати твір з підкресленням джазового елементу – тріольної пульсації. 
4. Виконати твір з підкресленням “блюзових” нот (ступенів мелодичного 

ладу: VІІ н., ІІІ н.,V н.). 
5. Детально зіграти синкопи, форшлаги, акценти. 
6. Розшарувати музичну тканину на окремі площини. 
7. Виконати твір із збереженням звукової матерії на основі ритмічних 

фігурацій. 
Завдання для самостійної роботи 

1. Відпрацювати синкопи, акценти стосовно стилістики твору. 
2. Відпрацювати ведення звукової матерії на основі ритмічних фігурацій. 
3. Виконати твір з підкресленням “блюзових” тонів. 
4. Виконати твір з відчуттям внутрішньої пульсації. 

МОДУЛЬ 8 

14 Джазовий стандарт з власною  імпровізацією 
Теоретична частина 

Імпровізація як тип виконавства, в якому музика створюється у процесі її 
виконання. Поширення імпровізації на ранньому етапі розвитку європейської 
професійної музики. Імпровізація у вигляді орнаментики в традиції віртуозних 



фантазій (XVII–XVIII ст.), сольних каденцій інструментальних концертів, у 
хоральних обробках, а також окремого номера (XX ст. – в джазі). 

Зв’язок імпровізації з прелюдією, фантазією. 
Імпровізація як процес музикування, в якому функції композитора і 

виконавця з‘єднані в єдине у мистецтві музиканта–імпровізатора. Особливість 
імпровізації (не нотованість, стихійність). Побудова на задану тему, де 
виконавець, йдучи від мелодії, гармонії, ритміки первообразу, створює власний 
твір на основі “чужої” теми. Імпровізація в джазі як головний фактор розвитку 
форми. 

Стандарт як 32 тактові пісні, що складаються з 8 тактових періодів (ААВА) і 
є темами для імпровізацій. 

Індивідуальні заняття 
Мета:  опанування навичками імпровізаційного музикування джазової 

мелодії (стандарту)  як мелодичного першообразу, що виписана на одній 
екаладі з позначенням літерної та цифрової гармонії.  

Завдання 
1.  Усвідомити мелодичну лінію і мислити тактовими фразами. 
2.  Взаємопов’язати фрази з метою досягнення форми, рівноваги і симетрії 

ліній. 
3.  Слідкувати за найвищими або нижніми опорними нотами фраз, а також за 

розширенням цих меж. 
4.  Застосувати принцип створення напруги і його наступного розв’язання: 
а)  розв’язувати в опорні ноти, а між ними створювати напругу; 
б)  чергувати особливі фрази (розв’язання) імпровізаційними фрагментами. 

Імпровізувати як мелодично, так і ритмічно; 
в)  чергувати акомпанемент з обігруванням ідей інших солістів або учасників 

ритм-секції; 
г)  нагнітати напруги за допомогою варіювання динаміки і тембрів; 
д)  чергувати прості і складні фрази. 
5.  Уявити фразу подумки, усвідомити і почути всі ноти і ритмічний малюнок, 

тобто визначити головну ноту, тип ритмічного малюнка, ритм наступної 
фрази, початок і закінчення наступної фрази, її контур (напрямок руху). 

Завдання для самостійної роботи 
1. Визначити опорні ноти. 
2. Побудувати фрази. 
3. Розділити місце напруги і її розв’язання. 
4. Відпрацювати варіювання мелодичної і ритмічної імпровізації. 
5. Виконувати імпровізацію з чергуванням сольної імпровізації і  

акомпанементом.   
ПРОГРАМНІ ВИМОГИ ДО МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

СТУДЕНТІВ 
І курс 

Вивчення здібностей і рівня професійної підготовки. Встановлення 
оптимального комплексу для подальшого успішного технічного та 



інтелектуально-художнього розвитку студента. Накопичення технічного 
багажу, технічних умінь і навичок. Планування виконавських дій відповідно до 
художніх завдань. Усвідомлення мети і методів роботи над творами, етапи 
вивчення твору. Опрацювання інструментальних творів різних стилів і 
напрямів (класична, естрадно-джазова музика). 

ІІ курс 
Зміцнення і розширення постановчої та художньо-стильової платформи, 

встановленої на 1 курсі. Виявлення інтерпретаторських здібностей студента. 
Поступове  технічне та інтелектуально-художнє ускладнення репертуару. 

Вивчення будови і розвитку музичного твору за характером образності, аналіз 
тематизму (ладотонального, метро-ритмічного, гармонічного і т.д.).  
Опрацювання інструментальних творів різних стилів і напрямків (класична, 
естрадно-джазова музика). 

ІІІ курс 
Максимальне  виявлення масштабу обдарованості студента в складному  

різностильовому і різножанровому репертуарі, з демонстрацією в сольних 
виступах, концертах класу, звітних концертах, конкурсах. Самостійний вибір  
студентом виконавських прийомів у вирішенні технічних, художніх завдань на 
основі сформованого комплексу практичних виконавських умінь і навичок. 
Професійна орієнтація перспективних студентів згідно кваліфікацій (викладач, 
артист ансамблю, концертний виконавець). Опрацювання інструментальних 
творів різних стилів і напрямів (класична, естрадно-джазова музика). 

Формування самостійного творчого інтерпретаторського мислення, 
мистецтва імпровізації, артистизму. Подальший розвиток у формуванні 
виконавської майстерності музиканта, що виявляється у підготовці виступів на 
естраді з музично-інструментальним колективом. Опрацювання 
інструментальних творів різних стилів і напрямів. 

ІV курс 
Закріплення і поглиблення всіх сформованих та набутих  на попередніх 

етапах навчання понять, практичних умінь і навичок. Подальший розвиток 
сценічних навичок артистизму та накопичення власного концертного 
репертуару.  Підготовка до державної атестації.   
Обов‘язкові якісні зміни в розвитку музичної зрілості. 

ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ВИМОГИ 
Контрольні заміри з фаху проводяться протягом семестру (академконцерт) 

та наприкінці кожного семестру (екзамен, залік – згідно робочого та типового 
планів) та включають найбільшу частку основного репертуару індивідуального 
плану: 

- поліфонічний твір (крім духовиків, ударників); 
- твір великої форми або циклічний твір (крім ударників); 
- одну або дві різностильові, різнохарактерні п‘єси естрадного,  джазового 

спрямування (для ударників:  чотири-п`ять творів з демонстрацією соло та  
грою на перкусії); 

- джазовий стандарт з власною імпровізацією. 



Послідовність вивчення репертуару протягом семестру визначається 
викладачем. 

На І–ІІ курсах в класі в робочому порядку щосеместру (вересень) 
проводяться контрольні заміри з техніки, що передбачають виконання етюдів та 
інструктивного матеріалу. 

ІІІ курс є етапним у визначенні основного спрямування кваліфікації студента 
як педагога, артиста ансамблю (оркестру), концертного виконавця. Кафедра 
проводить профілізацію, згідно з якою студент може отримувати ці 
кваліфікації.  

З кожним семестром збільшується самостійна робота студента з вивчення 
творів. Виступи в сольних концертах обов‘язкові лише для студентів, що 
профілюються як концертні виконавці, починаючи від п‘ятого семестру. В цих 
виступах виконуються новий та повторний репертуар. 

Концертні виступи мають базуватись на сольному виконанні студентом 
творів та в супроводі різних видів ансамблю (естрадного, джазового і т.д.), під 
мінусову фонограму. 

 
6.2 Структура навчальної дисципліни 
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                                                             МОДУЛЬ 1.  

Тема 1. Робота над 
постановкою 

69    36 33 68    10 58 

Тема 2. Робота над 
аплікатурою 

69    36 33 68    10 58 

           Всього за модулем 138    72 66 136    20 116 

                                                                        МОДУЛЬ 2.   

Тема 3. Робота над 
основними елементами 
музичної мови  

Робота над звуком і його 
властивостями 

69    36 33 68    10 58 

Тема 4. Робота над 
темпом, метро-ритмом 

69    36 33 68    10 58 

Всього за модулем 138    72 66 136    20 116 

МОДУЛЬ 3.   
Тема 5. Робота над 
динамікою 

69    36 33 68    10 58 

Тема 6. Робота над 
мелодією 

69    36 33 68    10 58 

Всього за модулем 138    72 66 136    20 116 

МОДУЛЬ 4.   



Тема 7.  Робота над 
гармонією 

69    36 33 68    10 58 

Тема 8. Робота над 
штрихами 

69    36 33 68    10 58 

Всього за модулем 138    72 66 136    20 116 
                                                             МОДУЛЬ 5.  

Тема 9. Робота над 
сценічною культурою 
виконавця 

69    36 33 68    10 58 

Тема 10. Робота над 
репертуаром 

69    36 33 77    19 58 

           Всього за модулем 138    72 66 145    29 116 

                                                                        МОДУЛЬ 6.   
Тема 11. Вивчення творів 
поліфонічного складу 

69    36 33 68    10 58 

Тема 12. Твір великої 
форми 

69    36 33 68    10 58 

Всього за модулем 138    72 66 136    20 116 

МОДУЛЬ 7.   
Тема 13. П’єси  
естрадно-джазового 
спрямування  за 
жанрово-стильовими 
ознаками 

66    33 33 68    10 58 

Всього за модулем 66    33 33 68    10 58 

МОДУЛЬ 8.   

Тема 14. Джазовий 
стандарт з власною  
імпровізацією 

66    33 33 67    10 57 

Всього за модулем 66    33 33 67    10 57 
ВСЬОГО 960    498 462 960    149 811 

 
6.3  Зміст навчальної дисципліни на базі 

молодшого спеціаліста(2роки) 
 

МОДУЛЬ 1 

1  Робота над сценічною культурою виконавця 
Теоретична частина                  

       Артистизм, поведінка виконавця на сцені як фактор досягнення високого 
рівня адекватності сприймання і розуміння музичного образу слухачами. 
“Подвійне” життя виконавця на сцені як робота його уяви, реалізація його 
потреб і здатності до перевтілення. 

Індивідуальні заняття 
Мета: виховання творчого самопочуття на естраді. 

Завдання 
1. Своєчасно підготувати програму до виступу. 
2. Досягти стійкості уваги шляхом турботи про внутрішню логіку. музичного 

розвитку, намагання яскравого втілення звукових образів. 



3. Виконувати програму під час домашніх занять, серед друзів, знайомих. 
4. Цілісно охопити програму, відчути взаємозв’язок творів, що її складають. 
5. Виховати впевненість у готовності програми до виступу на естраді. 
6. Розвивати і самовикликати пам’ять творчого самопочуття на естраді. 
7. Аналізувати причини сценічних невдач. 
8. Акцентувати  увагу на позитивних моментах гри під час концертного 

виступу. 
9. Не виносити на сцену “сирі” твори, що розвивають сценічний страх. 
10.Виховувати почуття радості від спілкування з аудиторією і процесу 

публічного виступу. 
11.Мобілізувати волю  на донесення до слухачів виконавського задуму. 
12.Популяризувати систематичні виступи для усунення надмірного 

хвилювання. 
13.Викликати потрібний емоційний настрій, досягнути повної зосередженості 

в процесі гри. 
14.Повторювати і накопичувати пройдений репертуар з метою набуття 

свободи і закінченості, розвитку пам’яті, сценічного досвіду, витримки. 
Завдання для самостійної роботи 

1.  Грати твір з будь-якого розділу, частини. 
2.  Усвідомити логіку музичного розвитку композиції. 
3.  Аналізувати причини сценічних невдач. 
4.  Виконувати твори під час домашніх занять перед знайомою аудиторією. 
5.  Грати твори в певній послідовності з метою емоційного-образного 

“переключення”. 
6.  Викликати асоціативні порівняння. 
7.  Повторювати опрацьований репертуар. 

2  Робота над репертуаром 
Технічний матеріал 
Теоретична частина 

Техніка як необхідна умова оптимізації всіх основних навичок та прийомів 
гри для концертно–виконавської діяльності музиканта. 

Поняття про виконавську техніку, її індивідуальний характер. Техніка вправ. 
Автоматизація ігрових навичок. Самоконтроль. 

Методи розвитку технічних навичок: технічного членування, групування, 
варіантів (ритмічних, тональних, фактурних, артикуляційних, регістрових, 
аплікатурних).  

 Гами (мажорні, мінорні, ладові, хроматична)   як засіб сприйняття 
народних ладів, що розвиває швидкість внутрішнього уявлення  ладу 
тональностей і  пристосування до гри однією і тією ж аплікатурою різних 
комбінацій. 

 Етюди (технічні академічного, джазового спрямування, художні). 
Визначення форми, кількості фраз, аплікатури. Виявлення фіксованих 
ритмічних упереджень. Визначення гармонії (зокрема, септакордів з 
пониженою септимою у джазових творах). 



 Індивідуальні заняття 
Мета:  формування комплексу технічно-виражальних засобів, системи 

пихомоторних навичок; виховання ладотонального відчуття. 
Завдання 

1. Виконати технічний матеріал  у  повільному темпі  з поступовим 
прискоренням. 

2. Автоматизувати виконавські рухи. 
3. Вдосконалити процеси координації ігрових прийомів. 
4. Розвинути фізичні якості ігрового апарату.  
5. Опанувати всіма видами техніки (мілка, акордова тощо). 
6. Грати технічний матеріал з напором, внутрішньою зібраністю, з належною 

ритмічною організацією. 
7. Підкорити моторику музично-художнім цілям. 
8. Виконувати належну ритмічну організацію з використанням прийомів 

перегрупування та різних ритмічних варіантів. 
9. Опанувати артикуляційною виразністю. 
10.Змінювати штрихову палітру. 
11.Оволодіти поліритмією. 
12.Виявити та відпрацювати взаємозалежність виконавських рухів та 

звучання. 
13.Формувати свободу м’язових відчуттів. 
14.Відпрацювати поступовість та контрастність динамічних відтінків. 
15.Зберегти єдину темпову цілісність. 

         Завдання для самостійної роботи 
1. Виставити аплікатуру. 
2. Грати в різних темпах: від повільних до швидких. 
3. Видозмінювати штрихи. 
4. Зберегти єдину темпову цілісність. 
5. Змінювати ритмічне перегрупування. 
6. Виконувати технічний матеріал з застосуванням  контрастних і  

поступових динамічних відтінків. 
7. Долати технологічні складності, доводити складні місця до автоматизації. 
8. Систематично працювати над технікою. 
9. Досягти точного виконання у встановленому темпі з урахуванням 

інтонаційних, ритмічних, динамічних, штрихових аспектів. 

МОДУЛЬ 2 

3  Вивчення творів поліфонічного складу 
Теоретична частина 

Творчість композитора, стильові особливості. Редакторські вказівки. 
 Аналіз образного строю, стилю і форми поліфонічного твору, відхилень, 

модуляцій, а також виду поліфонії (канон, імітація, контрастна, підголоскові 
поліфонія, фуга, інвенція). Структура поліфонії (тема, імітація, протискладання, 
інтермедія). 



 Визначення імітаційних, ладових, метроритмічних характеристик 
головної (теми). Виявлення особливостей розвитку інших голосів (тем): 
ритміка, напрям мелодичного розміщення цезур, регістри, кульмінаційні точки, 
штрихи. Пропоста, риспоста, протискладання (контрапункт до риспости) як 
елементи поліфонічної тканини, зміст термінів. 

Ознайомлення із сучасною поліфонією. Особливі види ритмічної техніки 
(ритмічні, прогресії, сучасні види акцентної та безакцентної ритміки). 

Точне виконання мелізмів як характерної особливості поліфонії. 
Індивідуальні заняття 

Мета: розвиток поліфонічного мислення, набуття навичок одночасного 
проведення кількох голосів та їх поєднання в єдине ціле.  

  Індивідуальні заняття 
Мета: розвиток поліфонічного слуху, набуття навичок одночасного 

проведення декількох голосів та їх поєднання в одне ціле. 
Завдання 

1.  Програти поліфонічний матеріал разом з викладачем (за парами голосів) з 
метою вслухання в поєднання голосів. 

2.  Виконати твір в повільному темпі з визначенням аплікатури.  
3.  Диференційовано підійти  до відтворення кількох поєднаних в 

одночасному розвитку звукових ліній твору: 
-  програти по черзі кожен з голосів (тем) поліфонічного твору, усвідомити їх 

мелодичну самостійність; 
-  програти окремі пари голосів; 
-  спільно програти (викладач-студент) поліфонічний твір за голосами і 

парами голосів; 
-  програти весь поліфонічний твір з акцентуванням уваги на одному з 

голосів. 
4.  Виконати кожен голос чи тему в манері вокального фразування (широке 

дихання, поєднання окремих мотивів в єдину лінію, пластичне 
інтонування). 

5.  Усвідомити темброві контрасти, поліфонічну тканину як своєрідну 
барвисту партитуру. 

руху, 6.  Виявити самостійність голосів шляхом  різного їх виконання в 
темброво-динамічному відношенні. 

7.  Охопити безперервність ритмічного руху голосів. 
8.  Зберегти рельєфність відтворення окремих голосів у процесі цілісного 

виконання поліфонії. 
9.  Опанувати мелізми (морденти, групетто, форшлаги тощо). 

Завдання для самостійної роботи 
1. Визначити аплікатуру кожного голосу. 
2. Грати окремий голос від початку до кінця цілком закінчено і виразно із 

збереженням самостійної мелодичної лінії. 
3. Попрацювати над попарною грою голосів (верхній-нижній, середній-

нижній і т.д.). 



4. Грати голоси у метроритмічному відношенні і за характером туше. 
5. Виконати твір з рельєфним голосоведенням. 

4 Твір великої форми 
Теоретична частина 

Виявлення тематизму, наскрізного розвитку, програмності. Авторські та 
редакторські позначення в тексті. Принцип побудови форми. 

Будова сонатної форми. Основні розділи і теми: експозиція, розробка, 
реприза. Функції головної і побічної партій, їх контрастне викладення і 
розвиток у розробці, тональне співвідношення в експозиції та репризі. Логіка 
розвитку образу в цілому. Характер тем, засоби художньої виразності. 
Різновиди сонатної форми (без розробки, з епізодом замість розробки, з 
подвійною експозицією). 

Концерт як жанр великого музичного твору віртуозного характеру для 
соліста з оркестром. Історія розвитку жанру. 

Види концертів: багатохорні концерти представників венеціанської школи А. 
та Дж. Габріелі (1587), концерти basso continue. 

Тричастинний концерт (поч. ХХ ст.) як класичний різновид жанру. 
Виникнення концертної симфонії (М. Равель, Б. Барток, І. Стравинський). 
Сюїта як одна з основних різновидів багато частинних циклічних форм 

інструментальної музики, що складається з декількох самостійних, переважно 
контрастуючи між собою частин, об‘єднаних спільним художнім задумом (Ю. 
Пєшков “Сюїта в стилі ретро”, В. Полянський “Сюїта регтаймів”).  

Фантазія як жанр інструментальної музики, який ґрунтується на вільному 
виконанні тем, запозичених з власних творів або з творів інших композиторів, а 
також з фольклору (або написаних в характері народних). (фантазії Ф.Ліста, 
Фантазія на теми Рябініна для фортепіано з оркестром Аренського). 

Рапсодія як інструментальний твір вільної форми, що складається з 
послідовних різнохарактерних, часом гостроконтрастних епізодів. Види 
рапсодії:  лірико-драматична, поемна (Й. Брамс), фантазійна (Д. Гершвін, Ф. 
Ліст), на народні або музичні теми певного композитора. Типовість 
використання народно-пісенних тем, епічного духу. 

Парафраз як позначення інструментальної віртуозної теми (певним чином 
для фортепіано (акордеону) на теми популярних пісень, арій і т.д., які 
підлягають значному перевтіленню, виступають в нових співвідношеннях одна 
з одною). 

Індивідуальні заняття 
Мета:  розвиток масштабності музичного мислення, усвідомлення процесу 

формотворення. 
Завдання 

1. Проаналізувати форму музичного твору.  
2. Усвідомити особливості музичної мови певного історичного   періоду. 
3. Охарактеризувати і відтворити загальні принципи формотворення      

певного стилю. 
4. Усвідомити характер і побудову тем. 



5. Виявити характерні особливості окремих образів. 
6. Виявити індивідуальні особливості кожної частини,  періоду, речення,      

фрази, їх межі, кульмінаційні та інтонаційні точки, інтонаційний зміст. 
7. Розучувати теми як частину єдиного художнього цілого. 
8. Опрацювати окремі фрагменти твору, технічно складнімоменти  з метою 

вироблення автоматизму рухів у поєднанні з художньою виразністю виконання.  
9. Охопити твір із збереженням його мелодичної, гармонічної, 

метроритмічної структур. 
10.Озвучити цезури між варіаціями, частинами сюїт тощо. 
11.Програти твір із збереженням його мелодичної, гармонічної, 

метроритмічної, темпової структури. 
12.Виконати твір із збереженням тематичної єдності. 

Орієнтоване поетапне вивчення твору 
І етап. Аналіз художнього змісту, музичних образів. Поділ твору на окремі 

частини. Вивчення нотного тексту, аплікатури. 
Програвання окремих частин у повільному темпі з точною аплікатурою, у 

відповідному характері, з розумінням інтонаційних і гармонічних особливостей 
музичної тканини. 

Прийоми сольфеджування і диригування як допоміжні засоби в опануванні 
матеріалу. 

ІІ етап. Визначення образно-емоційних характеристик твору. 
ІІІ етап. Набуття відображення навичок вільного виконання твору. 

Досягнення точності ритму і виразності звучання. 
Цілісність художнього оформлення (реальне втілення ідеальної виконавської 

моделі). Точне дотримання динаміки, темпу, змістового і звукового 
співвідношення різних структурних одиниць. Власна інтерпретація  твору. 

Завдання для самостійної роботи 
1. Виставити аплікатуру. 
2. Розібрати твір в повільному темпі. 
3. Опрацювати окремі фрагменти твору, технічно складні місця. 
4. Багаторазово повторити складні місця з метою вироблення автоматизму 

рухів у поєднанні з художньою виразністю. 
5. Відпрацювати метро-ритмічну структуру твору. 
6. Відпрацювати мелодичну лінію виразності з виявленням кульмінаційних 

точок. 
7. Досягнути контрастності тем та образів. 
8. Виконати твір із збереженням темпової єдності. 

 
МОДУЛЬ 3 

5  П’єси  естрадно-джазового спрямування  за жанрово-стильовими 
ознаками 

Теоретична частина 
Ознайомлення з біографією автора музичного  твору, його індивідуальним 

стилем. 



Побудова музичного матеріалу, тип музичної фактури. Загальна 
характеристика ритміки. Європейські традиції інструментарію, мелодики, 
гармонії джазової музики. Звуковидобування, фразування як індивідуальні 
особливості джазового виконання. 

Композиційні елементи джазу: дводольність особливого типу, поліритмія, 
складна система синкопування. 

Типові прийоми виконання джазової музики: малопомітне упередження або 
затримання певної долі такту, синкопи. 

Свінг як специфічна ритмічна джазова атмосфера, відчуття ритмічної 
багатошаровості музичної тканини, неспівпадіння акцентів. Свінг як 
покачування, основною властивістю якого є  поліритмія, неспівпадання 
ритмічних акцентів мелодичної лінії та акцентів основного метру п‘єси. 
Напруга і послаблення звукової матерії, “розкачування” ритму і 
протискладнення, що надають джазовій музиці пружності, непохитної 
“пульсації”. 

Акценти, типи акцентування: up-beat, down-beat, off-beat, on-beat. Їх місце у 
структурі такту. 

Регтайм – фортепіанний жанр, якому властива гостросинкопована, 
вишукана за ритмом мелодика, що координується з метрично чітким і простим 
(поперемінне чергування баса і акорду) акомпанементом. 

Блюз – дванадцяти тактова мелодична побудова (структура ААВ), якій 
відповідає встановлена (стала), подекуди з деякими змінами, гармонічна схема. 

Бугі–вугі — стиль фортепіанної гри, пов‘язаний в першу чергу, з 
інтерпретацією блюзу. Характерна особливість: жорстка ритмічна основа, що 
виникає з фраз ostinato в лівій руці та імпровізованих пасажів у правій. 

Балада як повільна п‘єса 32–тактової форми чотиридольного розміру, 
базована на мелодіях ліричного характеру, нерідко з елементами драматизму 
(переважна структура ААВА). 

Диксиленд як особливість джазового виконання, для якого характерна плавна 
мелодична лінія, ритм та біт з акцентами на другій і четвертій долі. 

Бі–боп як стиль джазу, що прийшов на зміну свінгу, характерною 
особливістю якого є ритм без акценту на сильних долях, з так званим 
прихованим контрапунктом, а також хроматизована гармонія, що включає 
складно альтеровані акорди.  

Кул–джаз (холодний) як реакція на надмірно експресивний характер музики, 
стримана манера виконання, зростаюче значення композиції, особлива 
вишуканість форми. 

Джаз–рок як сплав мелодичних і ритмічних елементів джазу з гармонічною 
основою рок–музики. 

Самба як стиль сучасного джазу, для якого характерне використання 
елементів бразильської народної музики, зокрема ритму самби. Виконується в 
манері, типовій для стилю “кул”. 

Кантрі як поєднання двох різновидів фольклору: сільський (пісні, танці) і 
ковбойські балади (вестерн). 

Індивідуальні заняття 



Мета:  набуття навичок ритмічного різномаїття, характеру виконання 
(пружності), специфічної техніки звуковидобування, штрихових особливостей в 
естрадно-джазових стилях. 

Завдання 
1. Виконати нотний текст в повільному темпі з визначенням аплікатури, 

динаміки, агогогіки, артикуляції, характеру. 
2. Відпрацювати ритмічні фігурації. 
3. Виконати твір з підкресленням джазового елементу – тріольної пульсації. 
4. Виконати твір з підкресленням “блюзових” нот (ступенів мелодичного 

ладу: VІІ н., ІІІ н.,V н.). 
5. Детально зіграти синкопи, форшлаги, акценти. 
6. Розшарувати музичну тканину на окремі площини. 
7. Виконати твір із збереженням звукової матерії на основі ритмічних 

фігурацій. 
Завдання для самостійної роботи 

1. Відпрацювати синкопи, акценти стосовно стилістики твору. 
2. Відпрацювати ведення звукової матерії на основі ритмічних фігурацій. 
3. Виконати твір з підкресленням “блюзових” тонів. 
4. Виконати твір з відчуттям внутрішньої пульсації. 

МОДУЛЬ 4 

6  Джазовий стандарт з власною  імпровізацією 
Теоретична частина 

Імпровізація як тип виконавства, в якому музика створюється у процесі її 
виконання. Поширення імпровізації на ранньому етапі розвитку європейської 
професійної музики. Імпровізація у вигляді орнаментики в традиції віртуозних 
фантазій (XVII–XVIII ст.), сольних каденцій інструментальних концертів, у 
хоральних обробках, а також окремого номера (XX ст. – в джазі). 

Зв’язок імпровізації з прелюдією, фантазією. 
Імпровізація як процес музикування, в якому функції композитора і 

виконавця з‘єднані в єдине у мистецтві музиканта–імпровізатора. Особливість 
імпровізації (не нотованість, стихійність). Побудова на задану тему, де 
виконавець, йдучи від мелодії, гармонії, ритміки первообразу, створює власний 
твір на основі “чужої” теми. Імпровізація в джазі як головний фактор розвитку 
форми. 

Стандарт як 32 тактові пісні, що складаються з 8 тактових періодів (ААВА) і 
є темами для імпровізацій. 

Індивідуальні заняття 
Мета:  опанування навичками імпровізаційного музикування джазової 

мелодії (стандарту)  як мелодичного першообразу, що виписана на одній 
екаладі з позначенням літерної та цифрової гармонії.  

Завдання 
1.  Усвідомити мелодичну лінію і мислити тактовими фразами. 



2.  Взаємопов’язати фрази з метою досягнення форми, рівноваги і симетрії 
ліній. 

3.  Слідкувати за найвищими або нижніми опорними нотами фраз, а також за 
розширенням цих меж. 

4.  Застосувати принцип створення напруги і його наступного розв’язання: 
а)  розв’язувати в опорні ноти, а між ними створювати напругу; 
б)  чергувати особливі фрази (розв’язання) імпровізаційними фрагментами. 

Імпровізувати як мелодично, так і ритмічно; 
в)  чергувати акомпанемент з обігруванням ідей інших солістів або учасників 

ритм-секції; 
г)  нагнітати напруги за допомогою варіювання динаміки і тембрів; 
д)  чергувати прості і складні фрази. 
5.  Уявити фразу подумки, усвідомити і почути всі ноти і ритмічний малюнок, 

тобто визначити головну ноту, тип ритмічного малюнка, ритм наступної 
фрази, початок і закінчення наступної фрази, її контур (напрямок руху). 

Завдання для самостійної роботи 
1. Визначити опорні ноти. 
2. Побудувати фрази. 
3. Розділити місце напруги і її розв’язання. 
4. Відпрацювати варіювання мелодичної і ритмічної імпровізації. 
5. Виконувати імпровізацію з чергуванням сольної імпровізації і  

акомпанементом.   
ПРОГРАМНІ ВИМОГИ ДО МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

СТУДЕНТІВ 
І курс 

Максимальне  виявлення масштабу обдарованості студента в складному  
різностильовому і різножанровому репертуарі, з демонстрацією в сольних 
виступах, концертах класу, звітних концертах, конкурсах. Самостійний вибір  
студентом виконавських прийомів у вирішенні технічних, художніх завдань на 
основі сформованого комплексу практичних виконавських умінь і навичок. 
Професійна орієнтація перспективних студентів згідно кваліфікацій (викладач, 
артист ансамблю, концертний виконавець). Опрацювання інструментальних 
творів різних стилів і напрямів (класична, естрадно-джазова музика). 

I курс формування самостійного творчого інтерпретаторського мислення, 
мистецтва імпровізації, артистизму. Подальший розвиток у формуванні 
виконавської майстерності музиканта, що виявляється у підготовці виступів на 
естраді з музично-інструментальним колективом. Опрацювання 
інструментальних творів різних стилів і напрямів. 

ІІ курс 
Закріплення і поглиблення всіх сформованих та набутих  на попередніх 

етапах навчання понять, практичних умінь і навичок. Подальший розвиток 
сценічних навичок артистизму та накопичення власного концертного 
репертуару.  Підготовка до державної атестації.   
Обов‘язкові якісні зміни в розвитку музичної зрілості. 

 



6.4 Структура навчальної дисципліни 
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                                                             МОДУЛЬ 1.  

Тема 1. Робота над 
сценічною культурою 
виконавця 

85    42 43 78    20 58 

Тема 2. Робота над 
репертуаром 

85    42 43 78    20 58 

           Всього за модулем 170    84 86 156    40 116 

                                                                        МОДУЛЬ 2.   
Тема 3. Вивчення творів 
поліфонічного складу 

85    42 43 78    20 58 

Тема 4. Твір великої 
форми 

85    42 43 78    20 58 

Всього за модулем 170    84 86 156    40 116 

МОДУЛЬ 3.   
Тема 5. П’єси  естрадно-
джазового спрямування  
за жанрово-стильовими 
ознаками 

85    42 43 78    20 58 

Всього за модулем 85    42 43 78    20 58 

МОДУЛЬ 4.   

Тема 6. Джазовий 
стандарт з власною  
імпровізацією 

85    40 45 90    24 66 

Всього за модулем 85    40 45 90    24 66 
ВСЬОГО 480    250 260 480    124 356 

 
6.5 Зміст навчальної дисципліни на базі молодшого 

спеціаліста(3роки) 

МОДУЛЬ 1 

1 Робота над динамікою 
Теоретична частина 

 Динаміка як сукупність явищ, пов‘язаних з різними ступенями гучності 
звучання. Контрастна і поступова зміна динаміки. Основні види динаміки: forte, 
piano; mezzo forte, mezzo piano; fortissimo, pianissimo; forte-fortissimo, piano-
pianissimo. Відтінки для виділення окремих звуків або акордів (акцент, 
сфорцандо, cинкопа). Відносність гучності звуку стосовно 



інструмента, акустичних особливостей приміщення, виконавського 
тлумачення твору і т.д.  Динаміка як психологічний і емоційний ефекти, 
акумулятор образних і просторових асоціацій. 

Застосування динамічних відтінків стосовно внутрішньої сутності і 
характеру музики, її стилю, особливостей структури музичного твору. 

Індивідуальні заняття 
Мета: формування умінь створення глибини і перспективи образного 

звучання музичної композиції. 
Завдання 

1. Розкрити зміст динамічних відтінків стосовно образного змісту композиції. 
2. Підвищити активність художньо-образного сприймання всього твору або 

окремої побудови виходячи із змісту композиції. 
3. Зосередити увагу на динамічних закономірностях стилістичного порядку. 
4. Зв’язати динамічний розвиток твору з типовим для композиторів 

оркестровим мисленням. 
5. Усвідомити поступовість динамічних наростань і спадів. Розбити на кілька 

частин з метою точнішого розрахування сили звучання, досягнення 
кульмінації. 

6. Перевірити гучність та активізувати самоконтроль в момент стиків 
контрастних побудов та в інших випадках раптових динамічних змін. 

7. Виявити акустичний і художній взаємозв’язок між барвами інструмента і 
динамікою.   

Завдання для самостійної роботи 
1. Віднайти образну асоціативність стосовно виконуваного твору. 
2. Відпрацювати “ступеневу” динаміку. 
3. Контролювати під час виконання стики контрастних побудов (pp-ff). 
4. Визначити місцеву кульмінацію і розкрити її в динамічному плані. 
5. Виконати твір  динамічно з врахуванням місцевих і центральної 

кульмінацій. 
6. Виконати твір з позиції драматургії всього твору. 

2 Робота над мелодією 
Теоретична частина                                            

 Мелодія як одноголосно виражальна музична думка. Функція мелодії в 
гомофонній музиці. Мелодія і поліфонія. Звуковисотна лінія як найбільш 
специфічний компонент мелодії. Закономірності мелодичної лінії (динамічні 
властивості регістрових підйомів і спадів). Типи мелодій (пісенні, танцювальні, 
скерцозні та ін.), особливості виконання.  

Джазова мелодія як відображення, в першу чергу, характерних особливостей 
техніки звукодобування на інструменті в межах її звукового розвитку і руху. 
Види руху: одноплановий (горизонтальний), висхідний, низхідний, 
хвилеподібний, скачки. Секундові, терцові, квартові, квінтові, хроматичні 
побудови руху джазової мелодії. Способи розвитку мелодичної лінії в 
імпровізаціях (варіювання, секвенція, повторення). 



Фразування як групування музичної тканини на фрази. Фразування як логіка 
розвитку музичної думки та її реалізація в процесі живого виконання. 
Підпорядкованість артикуляції фразуванню. Цезура як межа між фразами. 
Фраза і мотив, фраза і речення. Фразуючі ліги в нотному письмі.                         

Індивідуальні заняття 
Мета: Набуття навичок “співу” на інструменті, єдиної вокальної лінії 

шляхом виразного й емоційного виконання. 
Завдання 

1. Проаналізувати характер ведучого голосу. 
2. Усвідомити логіку мелодійного розвитку,  рух мелодичної енергії. 
3. Розчленувати мелодію на фрази, мотиви. 
4. Виконати цезури між фразами. 
5. Усвідомити зміну фаз емоційної напруги і послаблення. 
6. Конкретизувати інтонаційне тяжіння. 
7. Визначити  характер кульмінацій (місцевих, центральної). 
8. Охопити цілісність мелодичної лінії. 
9. Передати простоту, природність мелодії, широту дихання.    
10.Опрацювати одноплановий (горизонтальний), висхідний, низхідний, 

хвилеподібний  рух мелодії, стрибки. 
Завдання для самостійної роботи 

1. Виконати групування мелодії на фрази.  
2. Визначити фразуючі ліги. 
3. Виконати цезури між фразами. 
4. Розрізнити і передати виражальний зміст опорних звуків, ввідних тонів, 

альтерації. 
5. Передати цілісність мелодичної лінії. 

МОДУЛЬ 2 

3 Робота над гармонією 
Теоретична частина                         

           Гармонія як  об‘єднання тонів в співзвуччя і послідовності співзвуч (в 
умовах ладу і тональності). Корінні поняття гармонії (акорд, ладова гармонія, 
голосоведення). Роль гармонії в музичному творі (виражальні можливості, 
гармонічний колорит, участь гармонії в створенні музичної форми, 
взаємозв‘язок гармонії та інших компонентів музичної мови, відношення 
гармонії до музичного стилю, важливі етапи історичного розвитку). Джазова 
гармонія, літерне позначення та прочитання.  

Індивідуальні заняття 
Мета:  набуття навичок гармонічної мови шляхом активізації слухового                            

контролю; виховання відчуття ладотональності.                                                        
Завдання 

1. Проаналізувати виражальні засоби гармонії, що використовуються в 
характерних образах. 



2. Прочитати гармонічну “сітку”. 
3. Вслухатись в окремі гармонії і їх сполучення, проаналізувати 

голосоведення. 
4. Проникнути в логіку гармонічного розвитку. 
5. Усвідомити виражальний зміст гармонічного процесу. 
6. Віднайти певне співвідношення між звучанням гармонічного фону і 

мелодії, усвідомити їх контраст і, разом з тим, злиття в єдину звукову 
картину. 

7. Охопити гармонічний розвиток твору в цілому, передати емоційний 
колорит. 

Завдання для самостійної роботи 
1. Грати композицію у вигляді гармонічної схеми. 
2. Відпрацювати  голосоведення  стосовно змін альтерації, модуляції. 
3. Виконати твір із збереженням логіки гармонічного розвитку, її  

функціональної взаємозалежності. 

           4  Робота над штрихами 
Теоретична частина               

    Штрихи як виражальний елемент інструментальної техніки, спосіб 
виконання. Штрих як характер звукоподачі, принцип “вимовлення” звуків на 
інструменті, явище артикуляції. Залежність штриха від стилістичної 
особливості виконуваної музики, їх образним характером, а також 
інтерпретацією. Класифікація штрихів (роздільні і зв’язані). Специфіка штрихів 
стосовно духових, клавішних, струнно-щипкових, струнно-смичкових 
музичних інструментів. Штрих і прийоми гри. Комбінація штрихів. 

Артикуляція як спосіб виконання на інструменті послідовності звуків; 
визначається з‘єднаністю або розчленуванням останніх. Шкала міри з‘єднаності 
і розчленування (від leggattisimo до staccatissimo), її три зони – legato, non 
legato, staccato. Взаємозв‘язок з ритмічними, динамічними, тембральними 
виражальними засобами, а також із загальним характером музичного твору.                                     

Індивідуальні заняття 
Мета: набуття навичок опанування штрихової палітри. 

Завдання 
1.  Проаналізувати штрихи відповідно до епохи написання твору, образного 

характера музики. 
2.  Опанувати певним видом штриха в повільному темпі. 
3.  Комбінувати штрихи в різних темпах. 
4.  Усвідомити характер штриха в поєднанні з звуковимподанням.  
5.  Опанувати артикуляцією складів “ба ”, “да” (на довгих звуках), “дап” і 

“бап” (на відносно довгих  і коротких  звуках). 
6.  Опрацювати артикуляцію звуків в межах ознак, характерних для 

виконуваного стилю джазової музики. 
7.  Досягти якості штрихової палітри стосовно інтерпретації музичного твору. 

Завдання для самостійної роботи 



1. Відпрацювати штрихи в повільному темпі. 
2. Зосередити увагу при виконанні комбінованих штрихів. 
3. Відпрацювати прийоми гри на інструменті. 
4. Якісно виконати штрихи стосовно образного характеру виконуваної 

музики. 
 

МОДУЛЬ 3 

5  Робота над сценічною культурою виконавця 
Теоретична частина                  

       Артистизм, поведінка виконавця на сцені як фактор досягнення високого 
рівня адекватності сприймання і розуміння музичного образу слухачами. 
“Подвійне” життя виконавця на сцені як робота його уяви, реалізація його 
потреб і здатності до перевтілення. 

Індивідуальні заняття 
Мета: виховання творчого самопочуття на естраді. 

Завдання 
1. Своєчасно підготувати програму до виступу. 
2. Досягти стійкості уваги шляхом турботи про внутрішню логіку. музичного 

розвитку, намагання яскравого втілення звукових образів. 
3. Виконувати програму під час домашніх занять, серед друзів, знайомих. 
4. Цілісно охопити програму, відчути взаємозв’язок творів, що її складають. 
5. Виховати впевненість у готовності програми до виступу на естраді. 
6. Розвивати і самовикликати пам’ять творчого самопочуття на естраді. 
7. Аналізувати причини сценічних невдач. 
8. Акцентувати  увагу на позитивних моментах гри під час концертного 

виступу. 
9. Не виносити на сцену “сирі” твори, що розвивають сценічний страх. 
10.Виховувати почуття радості від спілкування з аудиторією і процесу 

публічного виступу. 
11.Мобілізувати волю  на донесення до слухачів виконавського задуму. 
12.Популяризувати систематичні виступи для усунення надмірного 

хвилювання. 
13.Викликати потрібний емоційний настрій, досягнути повної зосередженості 

в процесі гри. 
14.Повторювати і накопичувати пройдений репертуар з метою набуття 

свободи і закінченості, розвитку пам’яті, сценічного досвіду, витримки. 
Завдання для самостійної роботи 

1.  Грати твір з будь-якого розділу, частини. 
2.  Усвідомити логіку музичного розвитку композиції. 
3.  Аналізувати причини сценічних невдач. 
4.  Виконувати твори під час домашніх занять перед знайомою аудиторією. 
5.  Грати твори в певній послідовності з метою емоційного-образного 

“переключення”. 
6.  Викликати асоціативні порівняння. 



7.  Повторювати опрацьований репертуар. 

6  Робота над репертуаром 
Технічний матеріал 
Теоретична частина 

Техніка як необхідна умова оптимізації всіх основних навичок та прийомів 
гри для концертно–виконавської діяльності музиканта. 

Поняття про виконавську техніку, її індивідуальний характер. Техніка вправ. 
Автоматизація ігрових навичок. Самоконтроль. 

Методи розвитку технічних навичок: технічного членування, групування, 
варіантів (ритмічних, тональних, фактурних, артикуляційних, регістрових, 
аплікатурних).  

 Гами (мажорні, мінорні, ладові, хроматична)   як засіб сприйняття 
народних ладів, що розвиває швидкість внутрішнього уявлення  ладу 
тональностей і  пристосування до гри однією і тією ж аплікатурою різних 
комбінацій. 

 Етюди (технічні академічного, джазового спрямування, художні). 
Визначення форми, кількості фраз, аплікатури. Виявлення фіксованих 
ритмічних упереджень. Визначення гармонії (зокрема, септакордів з 
пониженою септимою у джазових творах). 

 Індивідуальні заняття 
Мета:  формування комплексу технічно-виражальних засобів, системи 

пихомоторних навичок; виховання ладотонального відчуття. 
Завдання 

1. Виконати технічний матеріал  у  повільному темпі  з поступовим 
прискоренням. 

2. Автоматизувати виконавські рухи. 
3. Вдосконалити процеси координації ігрових прийомів. 
4. Розвинути фізичні якості ігрового апарату.  
5. Опанувати всіма видами техніки (мілка, акордова тощо). 
6. Грати технічний матеріал з напором, внутрішньою зібраністю, з належною 

ритмічною організацією. 
7. Підкорити моторику музично-художнім цілям. 
8. Виконувати належну ритмічну організацію з використанням прийомів 

перегрупування та різних ритмічних варіантів. 
9. Опанувати артикуляційною виразністю. 
10.Змінювати штрихову палітру. 
11.Оволодіти поліритмією. 
12.Виявити та відпрацювати взаємозалежність виконавських рухів та 

звучання. 
13.Формувати свободу м’язових відчуттів. 
14.Відпрацювати поступовість та контрастність динамічних відтінків. 
15.Зберегти єдину темпову цілісність. 

         Завдання для самостійної роботи 
1. Виставити аплікатуру. 



2. Грати в різних темпах: від повільних до швидких. 
3. Видозмінювати штрихи. 
4. Зберегти єдину темпову цілісність. 
5. Змінювати ритмічне перегрупування. 
6. Виконувати технічний матеріал з застосуванням  контрастних і  

поступових динамічних відтінків. 
7. Долати технологічні складності, доводити складні місця до автоматизації. 
8. Систематично працювати над технікою. 
9. Досягти точного виконання у встановленому темпі з урахуванням 

інтонаційних, ритмічних, динамічних, штрихових аспектів. 

МОДУЛЬ 4 

7  Вивчення творів поліфонічного складу 
Теоретична частина 

Творчість композитора, стильові особливості. Редакторські вказівки. 
 Аналіз образного строю, стилю і форми поліфонічного твору, відхилень, 

модуляцій, а також виду поліфонії (канон, імітація, контрастна, підголоскові 
поліфонія, фуга, інвенція). Структура поліфонії (тема, імітація, протискладання, 
інтермедія). 

 Визначення імітаційних, ладових, метроритмічних характеристик 
головної (теми). Виявлення особливостей розвитку інших голосів (тем): 
ритміка, напрям мелодичного розміщення цезур, регістри, кульмінаційні точки, 
штрихи. Пропоста, риспоста, протискладання (контрапункт до риспости) як 
елементи поліфонічної тканини, зміст термінів. 

Ознайомлення із сучасною поліфонією. Особливі види ритмічної техніки 
(ритмічні, прогресії, сучасні види акцентної та безакцентної ритміки). 

Точне виконання мелізмів як характерної особливості поліфонії. 
Індивідуальні заняття 

Мета: розвиток поліфонічного мислення, набуття навичок одночасного 
проведення кількох голосів та їх поєднання в єдине ціле.  

  Індивідуальні заняття 
Мета: розвиток поліфонічного слуху, набуття навичок одночасного 

проведення декількох голосів та їх поєднання в одне ціле. 
Завдання 

1.  Програти поліфонічний матеріал разом з викладачем (за парами голосів) з 
метою вслухання в поєднання голосів. 

2.  Виконати твір в повільному темпі з визначенням аплікатури.  
3.  Диференційовано підійти  до відтворення кількох поєднаних в 

одночасному розвитку звукових ліній твору: 
-  програти по черзі кожен з голосів (тем) поліфонічного твору, усвідомити їх 

мелодичну самостійність; 
-  програти окремі пари голосів; 
-  спільно програти (викладач-студент) поліфонічний твір за голосами і 

парами голосів; 



-  програти весь поліфонічний твір з акцентуванням уваги на одному з 
голосів. 

4.  Виконати кожен голос чи тему в манері вокального фразування (широке 
дихання, поєднання окремих мотивів в єдину лінію, пластичне 
інтонування). 

5.  Усвідомити темброві контрасти, поліфонічну тканину як своєрідну 
барвисту партитуру. 

руху, 6.  Виявити самостійність голосів шляхом  різного їх виконання в 
темброво-динамічному відношенні. 

7.  Охопити безперервність ритмічного руху голосів. 
8.  Зберегти рельєфність відтворення окремих голосів у процесі цілісного 

виконання поліфонії. 
9.  Опанувати мелізми (морденти, групетто, форшлаги тощо). 

Завдання для самостійної роботи 
1. Визначити аплікатуру кожного голосу. 
2. Грати окремий голос від початку до кінця цілком закінчено і виразно із 

збереженням самостійної мелодичної лінії. 
3. Попрацювати над попарною грою голосів (верхній-нижній, середній-

нижній і т.д.). 
4. Грати голоси у метроритмічному відношенні і за характером туше. 
5. Виконати твір з рельєфним голосоведенням. 

8 Твір великої форми 
Теоретична частина 

Виявлення тематизму, наскрізного розвитку, програмності. Авторські та 
редакторські позначення в тексті. Принцип побудови форми. 

Будова сонатної форми. Основні розділи і теми: експозиція, розробка, 
реприза. Функції головної і побічної партій, їх контрастне викладення і 
розвиток у розробці, тональне співвідношення в експозиції та репризі. Логіка 
розвитку образу в цілому. Характер тем, засоби художньої виразності. 
Різновиди сонатної форми (без розробки, з епізодом замість розробки, з 
подвійною експозицією). 

Концерт як жанр великого музичного твору віртуозного характеру для 
соліста з оркестром. Історія розвитку жанру. 

Види концертів: багатохорні концерти представників венеціанської школи А. 
та Дж. Габріелі (1587), концерти basso continue. 

Тричастинний концерт (поч. ХХ ст.) як класичний різновид жанру. 
Виникнення концертної симфонії (М. Равель, Б. Барток, І. Стравинський). 
Сюїта як одна з основних різновидів багато частинних циклічних форм 

інструментальної музики, що складається з декількох самостійних, переважно 
контрастуючи між собою частин, об‘єднаних спільним художнім задумом (Ю. 
Пєшков “Сюїта в стилі ретро”, В. Полянський “Сюїта регтаймів”).  

Фантазія як жанр інструментальної музики, який ґрунтується на вільному 
виконанні тем, запозичених з власних творів або з творів інших композиторів, а 
також з фольклору (або написаних в характері народних). (фантазії Ф.Ліста, 
Фантазія на теми Рябініна для фортепіано з оркестром Аренського). 



Рапсодія як інструментальний твір вільної форми, що складається з 
послідовних різнохарактерних, часом гостроконтрастних епізодів. Види 
рапсодії:  лірико-драматична, поемна (Й. Брамс), фантазійна (Д. Гершвін, Ф. 
Ліст), на народні або музичні теми певного композитора. Типовість 
використання народно-пісенних тем, епічного духу. 

Парафраз як позначення інструментальної віртуозної теми (певним чином 
для фортепіано (акордеону) на теми популярних пісень, арій і т.д., які 
підлягають значному перевтіленню, виступають в нових співвідношеннях одна 
з одною). 

Індивідуальні заняття 
Мета:  розвиток масштабності музичного мислення, усвідомлення процесу 

формотворення. 
Завдання 

1. Проаналізувати форму музичного твору.  
2. Усвідомити особливості музичної мови певного історичного   періоду. 
3. Охарактеризувати і відтворити загальні принципи формотворення      

певного стилю. 
4. Усвідомити характер і побудову тем. 
5. Виявити характерні особливості окремих образів. 
6. Виявити індивідуальні особливості кожної частини,  періоду, речення,      

фрази, їх межі, кульмінаційні та інтонаційні точки, інтонаційний зміст. 
7. Розучувати теми як частину єдиного художнього цілого. 
8. Опрацювати окремі фрагменти твору, технічно складнімоменти  з метою 

вироблення автоматизму рухів у поєднанні з художньою виразністю виконання.  
9. Охопити твір із збереженням його мелодичної, гармонічної, 

метроритмічної структур. 
10.Озвучити цезури між варіаціями, частинами сюїт тощо. 
11.Програти твір із збереженням його мелодичної, гармонічної, 

метроритмічної, темпової структури. 
12.Виконати твір із збереженням тематичної єдності. 

Орієнтоване поетапне вивчення твору 
І етап. Аналіз художнього змісту, музичних образів. Поділ твору на окремі 

частини. Вивчення нотного тексту, аплікатури. 
Програвання окремих частин у повільному темпі з точною аплікатурою, у 

відповідному характері, з розумінням інтонаційних і гармонічних особливостей 
музичної тканини. 

Прийоми сольфеджування і диригування як допоміжні засоби в опануванні 
матеріалу. 

ІІ етап. Визначення образно-емоційних характеристик твору. 
ІІІ етап. Набуття відображення навичок вільного виконання твору. 

Досягнення точності ритму і виразності звучання. 
Цілісність художнього оформлення (реальне втілення ідеальної виконавської 

моделі). Точне дотримання динаміки, темпу, змістового і звукового 
співвідношення різних структурних одиниць. Власна інтерпретація  твору. 

Завдання для самостійної роботи 



1. Виставити аплікатуру. 
2. Розібрати твір в повільному темпі. 
3. Опрацювати окремі фрагменти твору, технічно складні місця. 
4. Багаторазово повторити складні місця з метою вироблення автоматизму 

рухів у поєднанні з художньою виразністю. 
5. Відпрацювати метро-ритмічну структуру твору. 
6. Відпрацювати мелодичну лінію виразності з виявленням кульмінаційних 

точок. 
7. Досягнути контрастності тем та образів. 
8. Виконати твір із збереженням темпової єдності. 

 
МОДУЛЬ 5 

9  П’єси  естрадно-джазового спрямування  за жанрово-стильовими 
ознаками 

Теоретична частина 
Ознайомлення з біографією автора музичного  твору, його індивідуальним 

стилем. 
Побудова музичного матеріалу, тип музичної фактури. Загальна 

характеристика ритміки. Європейські традиції інструментарію, мелодики, 
гармонії джазової музики. Звуковидобування, фразування як індивідуальні 
особливості джазового виконання. 

Композиційні елементи джазу: дводольність особливого типу, поліритмія, 
складна система синкопування. 

Типові прийоми виконання джазової музики: малопомітне упередження або 
затримання певної долі такту, синкопи. 

Свінг як специфічна ритмічна джазова атмосфера, відчуття ритмічної 
багатошаровості музичної тканини, неспівпадіння акцентів. Свінг як 
покачування, основною властивістю якого є  поліритмія, неспівпадання 
ритмічних акцентів мелодичної лінії та акцентів основного метру п‘єси. 
Напруга і послаблення звукової матерії, “розкачування” ритму і 
протискладнення, що надають джазовій музиці пружності, непохитної 
“пульсації”. 

Акценти, типи акцентування: up-beat, down-beat, off-beat, on-beat. Їх місце у 
структурі такту. 

Регтайм – фортепіанний жанр, якому властива гостросинкопована, 
вишукана за ритмом мелодика, що координується з метрично чітким і простим 
(поперемінне чергування баса і акорду) акомпанементом. 

Блюз – дванадцяти тактова мелодична побудова (структура ААВ), якій 
відповідає встановлена (стала), подекуди з деякими змінами, гармонічна схема. 

Бугі–вугі — стиль фортепіанної гри, пов‘язаний в першу чергу, з 
інтерпретацією блюзу. Характерна особливість: жорстка ритмічна основа, що 
виникає з фраз ostinato в лівій руці та імпровізованих пасажів у правій. 

Балада як повільна п‘єса 32–тактової форми чотиридольного розміру, 
базована на мелодіях ліричного характеру, нерідко з елементами драматизму 
(переважна структура ААВА). 



Диксиленд як особливість джазового виконання, для якого характерна плавна 
мелодична лінія, ритм та біт з акцентами на другій і четвертій долі. 

Бі–боп як стиль джазу, що прийшов на зміну свінгу, характерною 
особливістю якого є ритм без акценту на сильних долях, з так званим 
прихованим контрапунктом, а також хроматизована гармонія, що включає 
складно альтеровані акорди.  

Кул–джаз (холодний) як реакція на надмірно експресивний характер музики, 
стримана манера виконання, зростаюче значення композиції, особлива 
вишуканість форми. 

Джаз–рок як сплав мелодичних і ритмічних елементів джазу з гармонічною 
основою рок–музики. 

Самба як стиль сучасного джазу, для якого характерне використання 
елементів бразильської народної музики, зокрема ритму самби. Виконується в 
манері, типовій для стилю “кул”. 

Кантрі як поєднання двох різновидів фольклору: сільський (пісні, танці) і 
ковбойські балади (вестерн). 

Індивідуальні заняття 
Мета:  набуття навичок ритмічного різномаїття, характеру виконання 

(пружності), специфічної техніки звуковидобування, штрихових особливостей в 
естрадно-джазових стилях. 

Завдання 
1. Виконати нотний текст в повільному темпі з визначенням аплікатури, 

динаміки, агогогіки, артикуляції, характеру. 
2. Відпрацювати ритмічні фігурації. 
3. Виконати твір з підкресленням джазового елементу – тріольної пульсації. 
4. Виконати твір з підкресленням “блюзових” нот (ступенів мелодичного 

ладу: VІІ н., ІІІ н.,V н.). 
5. Детально зіграти синкопи, форшлаги, акценти. 
6. Розшарувати музичну тканину на окремі площини. 
7. Виконати твір із збереженням звукової матерії на основі ритмічних 

фігурацій. 
Завдання для самостійної роботи 

1. Відпрацювати синкопи, акценти стосовно стилістики твору. 
2. Відпрацювати ведення звукової матерії на основі ритмічних фігурацій. 
3. Виконати твір з підкресленням “блюзових” тонів. 
4. Виконати твір з відчуттям внутрішньої пульсації. 

МОДУЛЬ 6 

10  Джазовий стандарт з власною  імпровізацією 
Теоретична частина 

Імпровізація як тип виконавства, в якому музика створюється у процесі її 
виконання. Поширення імпровізації на ранньому етапі розвитку європейської 
професійної музики. Імпровізація у вигляді орнаментики в традиції віртуозних 



фантазій (XVII–XVIII ст.), сольних каденцій інструментальних концертів, у 
хоральних обробках, а також окремого номера (XX ст. – в джазі). 

Зв’язок імпровізації з прелюдією, фантазією. 
Імпровізація як процес музикування, в якому функції композитора і 

виконавця з‘єднані в єдине у мистецтві музиканта–імпровізатора. Особливість 
імпровізації (не нотованість, стихійність). Побудова на задану тему, де 
виконавець, йдучи від мелодії, гармонії, ритміки первообразу, створює власний 
твір на основі “чужої” теми. Імпровізація в джазі як головний фактор розвитку 
форми. 

Стандарт як 32 тактові пісні, що складаються з 8 тактових періодів (ААВА) і 
є темами для імпровізацій. 

Індивідуальні заняття 
Мета:  опанування навичками імпровізаційного музикування джазової 

мелодії (стандарту)  як мелодичного першообразу, що виписана на одній 
екаладі з позначенням літерної та цифрової гармонії.  

Завдання 
1.  Усвідомити мелодичну лінію і мислити тактовими фразами. 
2.  Взаємопов’язати фрази з метою досягнення форми, рівноваги і симетрії 

ліній. 
3.  Слідкувати за найвищими або нижніми опорними нотами фраз, а також за 

розширенням цих меж. 
4.  Застосувати принцип створення напруги і його наступного розв’язання: 
а)  розв’язувати в опорні ноти, а між ними створювати напругу; 
б)  чергувати особливі фрази (розв’язання) імпровізаційними фрагментами. 

Імпровізувати як мелодично, так і ритмічно; 
в)  чергувати акомпанемент з обігруванням ідей інших солістів або учасників 

ритм-секції; 
г)  нагнітати напруги за допомогою варіювання динаміки і тембрів; 
д)  чергувати прості і складні фрази. 
5.  Уявити фразу подумки, усвідомити і почути всі ноти і ритмічний малюнок, 

тобто визначити головну ноту, тип ритмічного малюнка, ритм наступної 
фрази, початок і закінчення наступної фрази, її контур (напрямок руху). 

Завдання для самостійної роботи 
1. Визначити опорні ноти. 
2. Побудувати фрази. 
3. Розділити місце напруги і її розв’язання. 
4. Відпрацювати варіювання мелодичної і ритмічної імпровізації. 
5. Виконувати імпровізацію з чергуванням сольної імпровізації і  

акомпанементом.   
ПРОГРАМНІ ВИМОГИ ДО МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

СТУДЕНТІВ 
І курс 

Зміцнення і розширення постановчої та художньо-стильової платформи, 
встановленої на 1 курсі. Виявлення інтерпретаторських здібностей студента. 



Поступове  технічне та інтелектуально-художнє ускладнення репертуару. 
Вивчення будови і розвитку музичного твору за характером образності, аналіз 
тематизму (ладотонального, метро-ритмічного, гармонічного і т.д.).  
Опрацювання інструментальних творів різних стилів і напрямків (класична, 
естрадно-джазова музика). 

ІІ курс 
Максимальне  виявлення масштабу обдарованості студента в складному  

різностильовому і різножанровому репертуарі, з демонстрацією в сольних 
виступах, концертах класу, звітних концертах, конкурсах. Самостійний вибір  
студентом виконавських прийомів у вирішенні технічних, художніх завдань на 
основі сформованого комплексу практичних виконавських умінь і навичок. 
Професійна орієнтація перспективних студентів згідно кваліфікацій (викладач, 
артист ансамблю, концертний виконавець). Опрацювання інструментальних 
творів різних стилів і напрямів (класична, естрадно-джазова музика). 

Формування самостійного творчого інтерпретаторського мислення, 
мистецтва імпровізації, артистизму. Подальший розвиток у формуванні 
виконавської майстерності музиканта, що виявляється у підготовці виступів на 
естраді з музично-інструментальним колективом. Опрацювання 
інструментальних творів різних стилів і напрямів. 

ІІІ курс 
Закріплення і поглиблення всіх сформованих та набутих  на попередніх 

етапах навчання понять, практичних умінь і навичок. Подальший розвиток 
сценічних навичок артистизму та накопичення власного концертного 
репертуару.  Підготовка до державної атестації.   
Обов‘язкові якісні зміни в розвитку музичної зрілості. 

 
 

6.6 Структура навчальної дисципліни 
 

 
ТЕМА 

 Кількість годин 

 Денна форма Заочна  форма 

В
сь

ог
о 

        

У тому числі  

   
   

   
   

   
 В

сь
ог

о 
    

У тому числі 

ле
кц

ії 

се
мі

на
ри

 

П
ра

кт
. 

Ін
ди

ві
д.

 р
об

. 

С
ам

ос
. 

ро
бо

та
   

Л
ек

ці
ї  

се
мі

на
ри

 

П
ра

кт
ич

ні
  

Ін
ди

ві
д.

 

С
ам

ос
. р

об
от

а 
 

МОДУЛЬ 1.   
Тема 1. Робота над 
динамікою 

88    42 46 86    12 74 

Тема 2. Робота над 
мелодією 

88    42 46 86    12 74 

Всього за модулем 176    84 92 172    24 148 

МОДУЛЬ 2.   

Тема 3.  Робота над 
гармонією 

88    42 46 86    12 74 



Тема 4. Робота над 
штрихами 

88    42 46 86    12 74 

Всього за модулем 176    84 92 172    24 148 
                                                             МОДУЛЬ 3.  

Тема 5. Робота над 
сценічною культурою 
виконавця 

88    42 46 86    12 74 

Тема 6. Робота над 
репертуаром 

88    42 46 86    12 74 

           Всього за модулем 176    84 92 172    24 148 

                                                                        МОДУЛЬ 4.   
Тема 7. Вивчення творів 
поліфонічного складу 

88    42 46 86    12 74 

Тема 8. Твір великої 
форми 

88    42 46 86    12 74 

Всього за модулем 176    84 92 172    24 148 

МОДУЛЬ 5.   
Тема 9. П’єси  естрадно-
джазового спрямування  
за жанрово-стильовими 
ознаками 

88    42 46 86    12 74 

Всього за модулем 88    42 46 86    12 74 

МОДУЛЬ 6.   

Тема 10. Джазовий 
стандарт з власною  
імпровізацією 

78    36 42 96    16 80 

Всього за модулем 78    36 42 96    16 80 
ВСЬОГО 870    414 456 870    124 746 

7 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Аудиторна робота 

      Завдання педагога в класі “Спец. інструмент\фортепіано ” полягає в 
максимальному сприянні розвитку музично-виконавських здібностей студента 
та формування його професійної майстерності. Роль педагога як 
безпосереднього керівника творчим розвитком учня визначається системністю 
впливу на формування його логічного мислення,  почуттів, постійне 
удосконалення виконавської техніки. 

Успіх педагога великою мірою визначається його умінням індивідуально 
підійти до кожного студента. Для цього необхідно систематично вивчати 
особистість студента, знати, чим він живе і цікавиться.  

Заняття з фаху базується на основі послідовно розробленої програми 
навчання. Добираючи репертуар, викладач повинен постійно мати на увазі 
індивідуальні особливості кожного студента, ступінь його обдарування, 
музичного розвитку та спеціальної підготовки. Крім цього, для викладача дуже 
важливо уявити собі як той чи інший студент зможе грати в майбутньому, і 
постійно шукати найкращі шляхи для досягнення мети. Вміння вірно оцінити та 
розпізнати можливості студента є головною метою викладача. 

Один з важливих принципів керування процесом навчання – складання 
індивідуальних планів, що передбачає такі положення: 



- доступність репертуару, тобто відповідність твору можливостям  
конкретного студента як з технічного, так і з художнього боку; 

- послідовність зростання складностей як в технічному, так і в художньо-
образному аспектах; 

- різноманітність репертуару, тобто розвивати студента на творах різних 
стилів і напрямів зарубіжних і вітчизняних композиторів. 

До індивідуального плану студента слід включати високохудожні твори. 
Протягом п‘ятирічного навчання студент має досконало опанувати виконавське 
мистецтво в різноманітних стилях і жанрах: старовинна музика, твори 
композиторів-класиків, сучасні естрадні твори, твори класиків джазового 
мистецтва.    

  Глибина поетапного і різнобічного підходу до розкриття закономірностей 
музично-виконавського мистецтва є високим гарантом у вихованні музиканта-
інструменталіста. 

 З метою глибокого осягнення студентами характеру музики в навчальному 
процесі cлід використовувати педагогом на уроці метод показу. Виконання 
викладачем музичного твору збагачує студента яскравими художніми 
враженнями і слугує стимулом для подальшої самостійної роботи. 

Успішний шлях розкриття змісту – словесні пояснення. Педагог повинен 
вміти говорити про музику, причому образно, поетично, захоплююче. Даний 
метод допомагає виявити зв’язок музики з реальним світом, який знайшов у ній 
відображення, робить її досяжною і близькою студентові. 

 Метод емоційного впливу дає можливість педагогу безпосередньо 
впливати на студента під час виконання. При наявності контакту із студентом 
педагог є диригентом, а студент – чутливим оркестром. Проте, зловживання  
“диригуванням”  небезпечне, оскільки може призвести до зниження активності 
студента, його ініціативи.  

    Важливим компонентом музичного навчання студента є розвиток його 
внутрішнього слуху. Варто ширше практикувати добір на слух мелодій і 
транспонування їх по пам’яті. Розвиток внутрішнього слуху має два етапи. 
Перший - початковий, пов’язаний з вокальним і руховим апаратом, без якого 
неможливо встановити наявність музичної уяви і запам’ятовування. Другий, 
вищий етап, характеризує здатність вільно оперувати музичними уявленнями. 
Розвиток внутрішнього слуху вимагає систематичної роботи, що  
розпочинається з опрацювання фрази.  На початковому етапі навчання 
необхідно набути вміння сприймати на слух інтервали, акорди, ступені ладу, 
розрізняти їх у живій мелодії. Для розвитку внутрішнього слуху важливе також 
запам’ятовування невеликих творів, що потребує чіткого уявлення про 
елементи форми (для цього необхідний аналіз фраз і речень, мелодичної 
побудови). Результативним для розвитку музичної пам’яті і внутрішнього 
слуху є читання і запам’ятовування нотного тексту без інструменту, на 
прикладі простих пісенних мелодій. Саме добір на слух є початковим етапом  в 
опануванні мистецтвом імпровізації.  

    Навчання грі на музичному інструменті – складний і багатогранний 
процес. Він включає в себе не тільки виконавський, але й загальномузичний 
розвиток студентів. Його необхідним елементом є виховна робота. При всій її 
різноманітності вона може бути зведена до декількох основних напрямів: 



виховання світогляду, волі і характеру, естетичних смаків, уміння працювати.. 
Необхідно слухати високохудожні твори у кращому виконанні, відвідувати 
концерти. Важливо, щоб молодий музикант якомога більше отримував 
яскравих вражень.  

Самостійна робота 
Самостійна робота студентів полягає у вивченні музичного твору з 

освоєнням його ідейно-художнього змісту, практичному оволодінні технікою 
гри, осмисленні виконавських прийомів, структури твору. Ознайомлення з 
твором передбачає знання епохи його створення, ідейно-художніх і стильових 
особливостей, музичної форми, фактури, особливостей мелодії, гармонічної 
мови. Після прослуховування твору в записі, читання нотного тексту з аркуша 
необхідно зробити теоретичний аналіз твору (архітектоніка, структура окремих 
тем і побудов, засоби музичної виразності) та узгодити техніку з емоційним 
началом, визначити художній рівень виконання. 

В період навчання в університеті велике значення має організація 
самостійної роботи студента, тому при складенні індивідуального плану 
викладач повинне відвести цьому розділу значне місце. 

Заняття під керівництвом викладача будуть мати відчутні результати тоді, 
коли вони підкреслені систематичною, чітко організованою самостійною 
роботою. Зміст самостійної роботи залежить від таких факторів, як тривалість 
навчання, рівень підготовки студента, його індивідуальні якості. В організації 
самостійних занять студента, необхідно дотримуватися послідовності в роботі, 
а також рухатись у вивченні матеріалу від простого до складного. 

Вимоги, якими студенти повинні керуватися при виконанні самостійної 
роботи: 

-Знання свого інструмента, його художніх і технічних можливостей. 
-Усвідомлення художнього змісту твору, стилістики, особливостей 

використання засобів музичної виразності. 
-Визначення навчального завдання і конкретних рекомендацій викладача. 
-Розподіл часу і застосування системності в організації занять. 
-Самоконтроль, аналіз помилок та їх усунення. 
-Опрацювання рекомендованої методичної літератури. 
 Успішному розвитку навичок самостійної роботи студента повинні сприяти 

постійні завдання для домашнього вивчення тачитки з листа 
найрізноманітнішою репертуару (починаючи від етюдного матеріалу та уривків 
з оркестрової (ансамблевої) літератури до концертного репертуару) із 
систематичною перевіркою цих завдань викладачем в класі. 

Розподіл часу для самостійних занять. 
Студент повинен дотримуватись раціонального режиму занять, який 

забезпечує розвиток його виконавської майстерності без шкоди для здоров‘я. 
Загальна кількість часу, необхідного для продуктивних занять на інструменті, 
не повинна перевищувати 4-х годин, бажано, щоб це  були ранкові години. 
Працювати над гамами та арпеджіо рекомендується протягом 30 хвилин за 
умови їх виконання в різних варіантах із застосуванням штрихів і динамічних 
відтінків. Після роботи над гамами необхідно 40–45 хвилин приділити етюдам 
чи спеціальним вправам. Другим етапом є робота над музичними творами як 



своєрідного  підсумку попередньої роботи, де найбільш чітко проявляється 
взаємозв‘язок технічних і музичних навичок. 

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.  
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-піаністів). 

 
Орієнтовний   репертуар 

1. О. Пітерсон    Привіт Гарнеру 
2. О .Пітерсон    Канадська сюїта 
3.  Р. Роджерс    Ти мене зкорила 
4. Д. Гершвін     Три прелюдії 



5. Д.  Гершвін    Рапсодія в стилі блюз 
6. Л.  Чижик       Фантазія на теми Дунаєвського 
7.  Д.  Ширінг     Не  чіпайте мого Баха 
8. А. Тейтум       Навскок 
9. І. Бриль          Бігода - Бугі 
10.С.Джоплін     Рег – тайм, сюїта 
11.С. Джоплін    Кленовий лист  
12.С. Джоплін    Звеселювач 
13. Н.Левиновський  Фантастичний танец 
14. А. Курилевич   Блюз Мінус 
15.П. Дезмонд     Гераємо на “5” 
16.Д. Шмітц         П,єси 
17.Г.Уоррен        Чатануга  Чу – Чу 
18.О. Пітерсон     Лулу 
19.Д. Крамер        Страйд – мозаїка 
20.Д. Крамер        Танцюючий скрипаль 
21.І. Берлін            Чик ту чик 
22. Л.В. Бетховен   Сонати 
23. В.А.Моцарт      Сонати 
24.А. Скарлатті      Сонати 
25.С. Рахманінов    Прелюдії 
26.І.С.Бах                Прелюдії і фуги , І,ІІ т. 
27.І.С.Бах                Інвенції, 3 зошити 
28. Д.Шостакович   24 прелюдії 
29. Д.Шостакович   24 прелюдії і фуги 
30.. Ф.Шопен           Прелюдії 
31..Л.В.                    Концерт  1,2,3. 
32.В.Косенко          Прелюдії 
33.Ф Шопен            Етюди 
34. Д. Крамер       Етюд 
35.О. Пітерсон   13 етюдів (3 зошити) 
36. К.Черні.   Етюди. 
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28.Симоненко В. Лексикон джаза. – К., 1981. 
29.Симоненко В. Мелодии джаза. Антология. – изд. 2-е, доп. и перераб. – К., 

1972. 
30.Уильямс М. Краткая история джаза: Пер. с англ //США. Экономика. 
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33.Чернов А. , Бялик М. О легкой музыке. О джазе. О хорошем вкусе. – М.-Л., 

1965. 
34.Чугунов Ю. Гармония в джазе: Учеб. пособие. – М., 1980. 
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