1. Анотація (опис) навчальної дисципліни (у т.ч. міждисциплінарні зв’язки):
Навчальна дисципліна «Фортепіано» є професійно орієнтованою дисципліною для
підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр», спеціальності 025 «Музичне мистецтво».
Викладається на 1-3 курсах (ІІ-V семестри) в обсязі 150 годин. Дисципліна забезпечує підготовку
фахівців для сфери музичного мистецтва та спрямована на набуття студентами теоретичних знань
і практичних навичок, необхідних для професійної діяльності виконавця-вокаліста, а також на
розвиток у студента естетичного художнього смаку та формування професійного ставлення до
мистецтва. Заняття із фортепіано передбачають практичну діяльність у формі індивідуальних
занять зі спеціальності в аудиторії, обладнаній музичним інструментом фортепіано або
цифровим клавішним інструментом.
Міждисциплінарні зв’язки:
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2. Мета дисципліни: набуття основних навичок володіння фортепіано, комплексний розвиток
музичних здібностей: музичного слуху та пам’яті, почуття ритму, виконавської волі; розвиток
образного мислення, художнього смаку, необхідних для майбутньої мистецької діяльності;
розкриття творчих можливостей особистості.
3. Завдання дисципліни:
• формування теоретичних знань про виконавську майстерність, ознайомлення з основними
стилями та жанрами фортепіанного мистецтва, з’ясування його значущості в системі мистецької
освіти;
• засвоєння різноманітного фортепіанного, вокально-інструментального та вокальноансамблевого репертуару;
• оволодіння аналітичними знаннями й уміннями у вивченні фортепіанних творів;
• практичне засвоєння методики роботи над музичними творами;
• оволодіння цілісними уявленнями про самостійне опанування музичного матеріалу.
Загальні компетентності: - здатність до утвердження національних і гуманістичних ідеалів,
демократичних цінностей і традицій України; - здатність застосовувати набуті знання в
практичних ситуаціях; - здатність до саморозвитку та самовдосконалення впродовж життя; формування компетентностей академічної доброчесності.
Фахові: - здатність користуватися символікою і сучасною музичною термінологією; - здатність до
використання аналітичних та інтерпретаторських знань та умінь; - здатність відчувати й
демонструвати емоційну чутливість, рефлексію, ціннісне ставлення до мистецьких творів, активно
сприймати, запам’ятовувати, відтворювати зміст і сутність творів мистецтва та здійснювати їхнє
художньо-педагогічне тлумачення; - засвоєння багатоголосної фактури, вміння орієнтуватися у
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фортепіанній, вокально-ансамблевій партитурі; - оволодіння піаністичними навичками; - здатність
до самостійності при ознайомленні та вивченні фортепіанного репертуару.
Знання:
1. Володіння музичною термінологією, розуміння основних основних концепцій теорій та
загальної структури музикознавчих наук.
2. Знання різностильових фортепіанних творів від старовинної до сучасної музики.
3. Знання фортепіанних творів естрадно-джазового репертуару.
Розуміння:
1. Знання та розуміння специфіки використання методів, способів, форм музично-педагогічної
та музично-інформаційної діяльності в процесі вивчення музичного твору.
2. Розуміння значущості культури і мистецтва для виховання і розвитку творчої особистості.
Вміння:
1. Володіння технічними піаністичними навичками;
2. Подолання фактурних труднощів, спрощення фортепіанної фактури;
3. Володіння різноманітними артикуляційними піаністичними прийомами;
4. Розкриття художньої ідеї, основного образного змісту, характеру музики, різних за жанром
та стилем фортепіанних творів;
5. Володіння навичками акомпанементу та фортепіанно-ансамблевого виконавства;
6. Достатньо вільне читання нотного тексту.

4. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1. Знання основи музичної грамоти, в тому числі базові складові системи музичної нотації (назви нот,
пауз, знаків альтерації) та головні складові музичного твору (мелодія, акомпанемент, ритм), музичної
літератури;
2. Вміння застосовувати базові поняття музичної грамоти у зв’язку із виконавською практикою,
працювати та обробляти інформацію з різних джерел, повторювати та по пам’яті відтворювати на
слух мелодії та нескладні ритми;
3. Володіння елементарними навичками нотного запису та орієнтування на клавіатурі фортепіано.
5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація;
4. автономність та відповідальність)
Код
ЗК 1

Результат навчання
Здатність і готовність до
особистого розвитку,
бажання досягати успіху

Форми (та/або
методи і технології)
викладання і
навчання

Форми:
аудиторні
(практичні,
індивідуальні),
позааудиторні
(консультації,
практика,
концертновиконавська
діяльність),
самостійна
робота

Методи
оцінювання та
пороговий
критерій
оцінювання (за
необхідності)
диференційовані
заліки, іспити

Відсоток (%)
у
підсумковій
оцінці з
дисципліни

4%
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ЗК 2

Здатність до роботи в
команді та співробітництва

ЗК 3

Вміння
аргументувати
власну позицію

ЗК 4

Здатність застосовувати на
практиці знання, навички та
уміння, набуті у результаті
дослідницької роботи

Форми:
аудиторні
(практичні,
індивідуальні),
позааудиторні
(консультації,
практика,
концертновиконавська
діяльність),
самостійна
робота.
Методи:
інтегровані
методи, методи
проблемного,
проблемнопошукового,
діалогічного,
інтерактивного
навчання.
Форми:
аудиторні
(практичні,
індивідуальні),
позааудиторні
(консультації,
практика,
концертновиконавська
діяльність),
самостійна
робота.
Методи:
інтегровані
методи, методи
проблемного,
проблемнопошукового,
діалогічного,
інтерактивного
навчання.
Форми:
аудиторні
(практичні,
індивідуальні),
позааудиторні
(консультації,
практика,
концертновиконавська
діяльність),
самостійна
робота.
Методи:

диференційовані
заліки, іспити

4%

диференційовані
заліки, іспити

3%

диференційовані
заліки, іспити

4%
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ЗК 6

Вміння виявляти та
вирішувати проблеми,
генерувати нові ідеї
(креативність)

ЗК 10

Здатність адаптуватися до
нових ситуацій у
професійній діяльності

ЗК 13

Здатність працювати в
міжнародному середовищі

інтегровані
методи, методи
проблемного,
проблемнопошукового,
діалогічного,
інтерактивного
навчання.
Форми:
аудиторні
(практичні,
індивідуальні),
позааудиторні
(консультації,
практика,
концертновиконавська
діяльність),
самостійна
робота.
Методи:
інтегровані
методи, методи
проблемного,
проблемнопошукового,
діалогічного,
інтерактивного
навчання.
Форми:
аудиторні
(практичні,
індивідуальні),
позааудиторні
(консультації,
практика,
концертновиконавська
діяльність),
самостійна
робота.
Методи:
інтегровані
методи, методи
проблемного,
проблемнопошукового,
діалогічного,
інтерактивного
навчання.
Форми:
аудиторні
(практичні,
індивідуальні),
позааудиторні

диференційовані
заліки, іспити

3%

диференційовані
заліки, іспити

4%

диференційовані
заліки, іспити

3%
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ФК 1

ФК 2

(консультації,
практика,
концертновиконавська
діяльність),
самостійна
робота.
Методи:
інтегровані
методи, методи
проблемного,
проблемнопошукового,
діалогічного,
інтерактивного
навчання.
Здатність розуміти базові
Форми:
теоретичні та практичні
аудиторні
закономірності
(практичні,
фортепіанного мистецтва у
індивідуальні),
загальному контексті
позааудиторні
музичної культури,
(консультації,
усвідомлювати його
практика,
художньо-естетичну природу концертновиконавська
діяльність),
самостійна
робота.
Методи:
інтегровані
методи, методи
проблемного,
проблемнопошукового,
діалогічного,
інтерактивного
навчання.
Здатність усвідомлювати
Форми:
взаємозв’язки та
аудиторні
взаємозалежності
(практичні,
фортепіанного мистецтва з
індивідуальні),
усіма елементами
позааудиторні
теоретичних і практичних
(консультації,
знань музичного мистецтва
практика,
концертновиконавська
діяльність),
самостійна
робота.
Методи:
інтегровані
методи, методи
проблемного,
проблемнопошукового,

захист звітів із
практик

10%

технічні заліки,
диференційовані
заліки, іспити

10%
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ФК 3

ФК 4

ФК 5

діалогічного,
інтерактивного
навчання.
Здатність використовувати
Форми:
знання про основні
аудиторні
закономірності й сучасні
(практичні,
досягнення у теорії, історії та індивідуальні),
методології фортепіанного
позааудиторні
мистецтва
(консультації,
практика,
концертновиконавська
діяльність),
самостійна
робота.
Методи:
інтегровані
методи, методи
проблемного,
проблемнопошукового,
діалогічного,
інтерактивного
навчання.
Здатність володіти знанням
Форми:
базової методичної
аудиторні
літератури та нотного
(практичні,
репертуару
індивідуальні),
позааудиторні
(консультації,
практика,
концертновиконавська
діяльність),
самостійна
робота.
Методи:
інтегровані
методи, методи
проблемного,
проблемнопошукового,
діалогічного,
інтерактивного
навчання.
Здатність демонструвати
Форми:
достатньо високий рівень
аудиторні
фортепіанної майстерності та (практичні,
спроможність до її
індивідуальні),
вдосконалення через
позааудиторні
застосування необхідних
(консультації,
практичних і репетиційних
практика,
методик
концертновиконавська
діяльність),

диференційовані
заліки, іспити

5%

диференційовані
заліки, іспити

5%

диференційовані
заліки, іспити

10%
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ФК 6

ФК 7

самостійна
робота.
Методи:
інтегровані
методи, методи
проблемного,
проблемнопошукового,
діалогічного,
інтерактивного
навчання.
Здатність здійснювати
Форми:
сольну виконавську
аудиторні
діяльність на базі
(практичні,
професійних знань,
індивідуальні),
репетиційної роботи та
позааудиторні
концертних виступів
(консультації,
практика,
концертновиконавська
діяльність),
самостійна
робота.
Методи:
інтегровані
методи, методи
проблемного,
проблемнопошукового,
діалогічного,
інтерактивного
навчання.
Здатність створювати та
Форми:
реалізовувати власні художні аудиторні
концепції у виконавській
(практичні,
сольній діяльності,
індивідуальні),
аргументовані знанням
позааудиторні
музичних стилів різних епох (консультації,
та володінням техніками,
практика,
прийомами та
концертнофортепіанними
виконавська
виконавськими методиками
діяльність),
самостійна
робота.
Методи:
інтегровані
методи, методи
проблемного,
проблемнопошукового,
діалогічного,
інтерактивного
навчання.

диференційовані
заліки, іспити

10%

захист звітів з
практик,
диференційовані
заліки, іспити

5%
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ФК 8

Здатність
інтегрувати
професійні
знання
та
навички
фортепіанного
виконавства
та
використовувати
їх
в
інтерпретації
художнього
образу
у
виконавській
діяльності

ФК 10

Здатність
збирати,
аналізувати та синтезувати
художню інформацію та
застосовувати її в процесі
сольної
виконавської
інтерпретації

ФК 14

Здатність
застосовувати
традиційні й альтернативні
інноваційні технології в
процесі
виконавської
діяльності артиста-вокаліста

Форми:
аудиторні
(практичні,
індивідуальні),
позааудиторні
(консультації,
практика,
концертновиконавська
діяльність),
самостійна
робота.
Методи:
інтегровані
методи, методи
проблемного,
проблемнопошукового,
діалогічного,
інтерактивного
навчання.
Форми:
аудиторні
(практичні,
індивідуальні),
позааудиторні
(консультації,
практика,
концертновиконавська
діяльність),
самостійна
робота.
Методи:
інтегровані
методи, методи
проблемного,
проблемнопошукового,
діалогічного,
інтерактивного
навчання.
Форми:
аудиторні
(практичні,
індивідуальні),
позааудиторні
(консультації,
практика,
концертновиконавська
діяльність),
самостійна
робота.
Методи:

диференційовані
заліки, іспити

5%

диференційовані
заліки, іспити

5%

диференційовані
заліки, іспити

5%
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ФК 15

Здатність сприймати новітні
концепції в сфері музичного
інструментального
виконавства
та
свідомо
поєднувати
інновації
мистецтва сольного співу з
усталеними вітчизняними та
світовими традиціями

інтегровані
методи, методи
проблемного,
проблемнопошукового,
діалогічного,
інтерактивного
навчання.
Форми:
аудиторні
(практичні,
індивідуальні),
позааудиторні
(консультації,
практика,
концертновиконавська
діяльність),
самостійна
робота.
Методи:
інтегровані
методи, методи
проблемного,
проблемнопошукового,
діалогічного,
інтерактивного
навчання.

диференційовані
заліки, іспити

5%
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+

ФК 6

ФК 4

ФК 3

ФК 2

ФК 1

ФК 13

+ + +

ФК 5

1.Демонструвати
артистизм,
виконавську
культуру
та
технічну майстерність володіння
мистецтвом сольного співу на +
належному фаховому рівні під
час виконавської діяльності
артиста-вокаліста
2.
Володіти методами та
навичками
сольного
та
ансамблевого
співу,
+
репетиційної
роботи
та
концертних виступів
3. Демонструвати володіння
техніками,
прийомами
та
методиками у виконавській
діяльності, знання музичних
стилів та вокального репертуару

ЗК 10

Програмні
результати
навчання (назва)

Результати
навчання
дисципліни
(код)

ЗК 1
ЗК 2
ЗК 3
ЗК 4
ЗК 6

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання

+

+

+
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4. Відтворювати драматургічну
концепцію
музичного
вокального твору, створювати
його художню інтерпретацію за +
допомогою
опанованих
в
процесі
навчання
методик
сольного співу
5.
Винаходити
оптимальні
шляхи вирішення виконавських
проблем,
відтворювати
емоційно-образний
зміст
вокального твору під час
+
виконавської
діяльності,
створювати художній образ за
допомогою комплексу музичних
виражальних засобів та технік
сольного співу
6. Демонструвати володіння
музично-аналітичними
навичками для жанровостильової та образно-емоційної
атрибуції музичного вокального
твору в процесі створення
сольних виконавських
інтерпретацій
7. Прагнення до особистіснопрофесійного лідерства та
успіху. Здатність до самоосвіти,
самоорганізації, рефлексії.
+ + +
Спрямованість на розкриття
особистісного творчого
потенціалу та самореалізацію

+ + +

+

+

+

+

+

+ + +

+

+

+

+

+

+ + +

+

+

+

+

+

+ + +

+

+

+

+

+

7. Схема формування оцінки (згідно п. 7 «Положення про організацію освітнього
процесу в НАКККіМ» від 16 грудня 2015 р.).
7.1. Форми оцінювання здобувачів вищої освіти:
- семестрове оцінювання:
1. Самостійне завдання : —20 балів / 12 балів.
2. Індивідуальне завдання : —10 балів / 6 балів.
3. Контрольні завдання: — 30 балів/ 18 балів.
4. Оцінювання роботи під час практичних занять (ЗР5-6): — 30 балів/ 18 балів.
5. Підсумкове оцінювання (диф. залік): — 20 балів/ 12 балів.
- семестрове оцінювання: диф. залік
- семестрове оцінювання:
1. Контрольні завдання (опитування):. — 10 балів/ 6 балів.
2. Самостійне завдання: 10 балів/ 6 балів.
3. Індивідуальне завдання (навчально-творчі завдання, концертна діяльність): 10 балів/ 6
балів.
4. Оцінювання роботи під час індивідуальних занять - 30 балів/ 18 балів.
5. Підсумкове оцінювання (екзамен) - 40 балів/ 24 балів.
- підсумкове оцінювання: екзамен
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7.2. Організація оцінювання.
Контроль за якістю навчання здобувача вищої освіти здійснюється за 100-бальною
системою. Загальну кількість балів здобувачів вищої освіти формують семестрові бали,
отримані з усіх тем змістових розділів (бали, отримані за систематичну і активну концертну
роботу; бали, отримані за виконання самостійних завдань), а також бали, які отримані за
підсумкову роботу (залік чи екзамен).
Зміст курсу поділений на чотири змістовні розділи. Кожний змістовий розділ включає
індивідуальні заняття, самостійну роботу здобувачів вищої освіти, які завершуються
контролем рівня засвоєння якості програмного матеріалу відповідної частини курсу.
ІІ семестр
ЗР 1

Самостійне
завдання

Індивідуальне
завдання

Індивідуальні
заняття

Контрольні
завдання

80 залікових балів (максимум)

20

10

20

30

Поточний контроль
(диференційований
залік)

Сума

20

100

Поточний контроль
(екзамен)

Сума

40

100

Поточний контроль
(екзамен)

Сума

40

100

IІІ семестр
ЗР 2

Самостійне
завдання

Індивідуальне
завдання

Індивідуальні
заняття

Контрольні
завдання

60 залікових балів (максимум)

10

10

10

30
ІV семестр

ЗР 3

Самостійне
завдання

Індивідуальне
завдання

Індивідуальні
заняття

Контрольні
завдання

60 залікових балів (максимум)

10

10

10

30
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V семестр
ЗР 4

Самостійне
завдання

Індивідуальне
завдання

Індивідуальні
заняття

Контрольні
завдання

60 залікових балів (максимум)

10

10

10

30

Поточний контроль
(екзамен)

Сума

40

100

Умовою допуску до підсумкової роботи (заліку чи екзамену) є отримання студентом під
час семестрового оцінювання не менше ніж 40 балів (критично-розрахунковий мінімум). При
цьому обов’язковим є успішне виконання самостійних робіт, передбачених робочою програмою
навчальної дисципліни.
При простому розрахунку отримаємо:
Семестрова
кількість балів
Мінімум
40
Максимум
60

Мінімум
Максимум

Семестрова
кількість балів
48
60

Підсумкова
робота / залік
20
40

Підсумкова
оцінка
60
100

Підсумкова
робота / екзамен
12
40

Підсумкова
оцінка
60
100

У випадку відсутності здобувача вищої освіти з поважних причин відпрацювання та
перездачі контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про організацію
освітнього процесу у НАКККіМ» від 16 грудня 2015 р.
Залік виставляється за результатами роботи впродовж усього семестру. Здобувач
вищої освіти, який набрав суму залікових балів (60) має право, отримати підсумкову оцінку
за диференційований залік за результатами контролю. Здобувачі вищої освіти, які набрали
протягом семестру менше 60 балів обов’язково складають залік.
Екзамен виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру.
Присутність всіх здобувачів вищої освіти на диференційному заліку та екзамені є
обов’язковою.
7.3. Шкала відповідності оцінок
Оцінка за шкалою
НАКККіМ (бали)
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59
1-34

Оцінка за
чотирибальною
шкалою
Відмінно
Добре
Задовільно
Незадовільно

Оцінка за шкалою ЄКТС
А
В
С
Д
Е
FX
F
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8.Структура навчальної дисципліни. Тематичний план занять.
Назва тем

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.1
2.2
2.3
2.4

3.1
3.2
3.3
3.4

4.1
4.2
4.3
4.4

ІІ семестр
Змістовий розділ1
Вступ: Основні поняття курсу. Комплекс музичних
здібностей
П’єси кантиленного характеру. Розвиток мелодичного
слуху
Інструктивний матеріал. Робота над дрібною пальцевою
технікою
Фортепіанний ансамбль. Розвиток музично-ритмічних
здібностей
Поліфонія контрастного виду. Розвиток поліфонічного
слуху
ІІІ семестр
Змістовий розділ 2
Інструктивний матеріал. Засвоєння прийомів акордової й
інтервальної техніки
Поліфонія підголоскового виду. Розвиток мелодичного
слуху
Сонатна форма (в ознайомленні). Розвиток аналітичного
мислення
Акомпанемент. Розвиток тембродинамічного слуху
IV семестр
Змістовий розділ 3
Варіаційна форма або Рондо
П’єси кантиленного характеру. Робота над художньоемоційним характером твору
Фортепіанний ансамбль
Читання вокально-ансамблевих партитур
V семестр
Змістовий розділ 4
Поліфонічний твір
Фортепіанна п’єса класичного або сучасного автора
Акомпанемент до вокальних або вокально-ансамблевих
творів
Фортепіанна п’єса українського композитора
Разом
Форма контролю

Кількість годин
Усього
У тому числі
інд.
с.р.

2

1

1

10

5

5

6

2

4

10

3

12

5

8

3

13

6

10

4

3

10

3

5

5
11

8
5

8
6

11
8

5
4

6
4

6
10
8

2
4
4

4
6
4

10
150

7
7

5
7

4
6
66
84
Залік, екзамен

Загальний обсяг _150_ год., в тому числі:
Індивідуальних занять – 66 год.
Самостійна робота – 84 год.
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