
АНОТАЦІЯ НА ВИБІРКОВУ ДИСЦИПЛІНУ 
«МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ»  

(фортепіано) 
 

Мета курсу – опанування студентом навичками гри на музичному інструменті (фортепіано), 
які можна буде застосовувати у навчальному процесі, музично-педагогічній, концертній та 
виконавській діяльності. 
Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Музичний інструмент» (фортепіано) пов’язана та 
формує засади для вивчення студентом таких дисциплін: «Сольфеджіо»; 
«Інструментознавство»; «Теорія музики»; «Етнографія»; «Фах»; «Музична педагогіка»; 
«Історія зарубіжної музики»; «Аналіз музичних творів»; «Гармонія та основи поліфонії». 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетентностей: 
здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської майстерності; здатність 
створювати та реалізовувати власні художні концепції у виконавській діяльності; здатність 
усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва; здатність усвідомлювати 
взаємозв’язки та взаємозалежності між теорією та практикою музичного мистецтва; 
здатність використовувати професійні знання та навички в процесі творчої діяльності; 
здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні знання у 
практичній діяльності; здатність здійснювати диригентську діяльність; здатність розуміти 
основні шляхи інтерпретації художнього образу; здатність оперувати професійною 
термінологією; здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та 
застосовувати її в процесі практичної діяльності; здатність використовувати широкий спектр 
міждисциплінарних зв’язків; здатність демонструвати базові навички ділових комунікацій; 
здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології музикознавчої, 
виконавської, композиторської, диригентської, педагогічної діяльності. 
Програмні результати навчання (ПРН):  
знати: музичні інструментальні фортепіанні твори українських та зарубіжних композиторів; 
інструментальну та загальну музичну термінологію; правила гри на музичному інструменті; 
основи техніки гри на фортепіано; технічні вправи. 
уміти: виконувати на музичному інструменті твори українських та зарубіжних композиторів; 
використовувати у професійній діяльності музичну термінологію; грати на фортепіано із 
дотримання правил та вимог; аналізувати інструментальні твори; працювати в команді 
(музично-творчому колективі). 
володіти: навиками гри фортепіано; знаннями у галузі музично-виконавської та нотної 
літератури; правилами гри на фортепіано; методами та навичками сольного виконання. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Застосування нотної грамоти. Оволодіння первинними виконавськими навичками. 
Формування початкових інтонаційних принципів ведення мелодичної лінії на фортепіано 
(початок фрази, речення, рух до кульмінації, закінчення). Відтворення нотного запису на 
фортепіано, виховання у свідомості студента взаємозв’язку між звуком, взятим на клавіатурі, 
та його графічним зображенням (перша, мала октави).  

Продовження роботи над організацією пластичного та вільного піаністичного апарату. 
Продовження роботи над формуванням ігрових рухів, координація рухів рук та пальців. 
Застосування штриха non legato, ознайомлення із штрихом staccato, legato. Засвоєння 
початкових аплікатурних формул. Знайомство з правилами публічного виступу. 
Робота над звуковидобуванням та артикуляційними прийомами гри. Виконання 
творчих завдань. Розвиток навичок гри артикуляційного прийому legato (коротка ліга). 
Застосування штрихів non legato, legato, staccato у творах з почерговою грою рук. 
Розширення аплікатурних позицій: початкові навички гри інтервалів кожною рукою окремо. 
Читання з листа на основі накопичених навичок. Знайомство з простою тричастинною 
формою. Виконання творів з одночасною (синхронною) грою рук. Виконання творчих 
завдань: підбір на слух знайомих мотивів, мелодій, популярних пісень.  
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Виконання творчих завдань. Культура публічного виступу. Вміння самостійно розібрати 
одноголосний твір однією або обома руками (по черзі). Формування навичок 
запам’ятовування музичних творів. Формування початкових навичок транспонування 
вивчених мелодій. Демонстрування культури публічного виступу. Гра напам’ять етюду та 2 
різнохарактерних п’єс.  
Твори з елементами поліфонії. Співвідношення сили звуку при виконанні мелодії та 
акомпанементу. Вивчення мажорної гами в межах двох октав кожною рукою окремо; в 
протилежному русі двома руками від одного звуку. Вивчення творів з елементами 
підголоскової поліфонії. Гра творів з більш складними ритмічними формулами 
(шістнадцяті). Відтворення мелодії та акомпанементу з відповідним співвідношенням сили 
звуку. 
Втілення різноманітних художніх образів у музичних творах із складнішим фактурним 
викладом та формою. Опанування твору великої форми. Вивчення різнохарактерних п’єс із 
розширеною інтонаційною складовою. Вдосконалення навичок педалізації. Відтворення 
музичних творів напам’ять. 
Виконання українських народних пісень та шкільного дитячого репертуару. 
Одночасний спів та акомпанемент українських народних пісень. Характеристика 
виконуваних фольклорних творів. Вдосконалення культури звуковидобування: робота над 
грамотною побудовою музичної фрази при виконанні творів, виразністю фразування, 
визначення кульмінації (динамічної та смислової). Робота з творами імітаційної поліфонії. 
Розвиток самостійності та ініціативності при вивченні нового твору.  
Загальний обсяг дисципліни становить 8 кредитів ЄКТС (240 годин), з яких 120 годин – 
аудиторні заняття, 120 годин – самостійна робота студента.  
Форма семестрового контролю: 3 семестр – залік, 4 – іспит.  
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