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Курс «Основний музичний інструмент» передбачає розв'язання низки завдань фундаментальної

професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: формування навичок створення інтерпретації

твору та його реалізації; виховання художнього смаку; формування творчої самостійності та ініціативи;

розвиток навичок читання з листа; стимулювання просвітницької спрямованості у виконавській

діяльності, готовність до педагогічної діяльності вчителя початкової школи у Новій українській школі.

У результаті вивчення дисципліни «Основний музичний інструмент» у студентів мають бути сформовані

такі фахові та загальні компетентності: інструментально-виконавська (вільне володіння музичним

інструментом (інструментами) та здатність його використовувати у навчальній і концертно-виконавській

діяльності; володіння навичками читання нот з аркуша, транспонування, добору музики на слух; володіння

методами навчання гри на музичних інструментах; здатність організувати інструментальне музикування

школярів на уроках музичного мистецтва та в позанавчальний час); світоглядна (наявність ціннісно-

орієнтаційної позиції; загальнокультурна ерудиція, світогляд; розуміння сутності і соціальної значущості

майбутньої професії; збереження національних духовних традицій); інформаційна (здатність до

самостійного пошуку та оброблення інформації з різних джерел для розгляду конкретних питань; здатність

до ефективного використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет, які містять текстовий, аудіо- і

відеоматеріал у соціальній та професійній діяльності.



Мета вивчення дисципліни:

є підготовка студентів до вільного використання музичного інструменту при проведенні уроків музики та

позакласної музично-виховної роботи у закладах загальної середньої освіти.

За результатами вивчення дисципліни будуть сформовані такі компетентності:

загальні (загальнонавчальна, екосоціокультурна);

спеціальні (предметна).

Очікувані результати навчання:

знати: базові загальні знання зі спеціальних дисциплін, а також педагогіки, психології початкової школи;

базові знання професії на практиці; розуміти специфіку художньо-образної мови кожного з стилів;

принципи, методи і педагогічні умови навчання грі на фортепіано специфіку реалізації педагогічно-

виконавського задуму на етапі слухання «живого» звучання фортепіано; здатність до відтворення

фортепіанних творів різних епох, художніх напрямів, стилів, жанрів з урахуванням особливостей

сприймання шкільної аудиторії.

уміти: на основі системи знань самостійно розучувати фортепіанні твори різних епох , художніх

напрямків, стилів і жанрів; виконувати музичні твори та їх фрагменти з урахуваннями вікових

особливостей сприймання шкільної аудиторії; давати образні словесні пояснення до зразків музичного

мистецтва, емоційно і дохідливо розповідати школярам про музику; відбирати необхідні музичні приклади

для проведення бесід, дискусій з проблем мистецтва, лекцій-концертів тощо; підбирати на слух музичні

мелодії з акомпанементом; реалізувати педагогічно-виконавський задум інтерпретацій музичних творів

засобами вільного володіння фортепіано.



Тематика курсу:

Тема 1. Стильові ознаки творів західноєвропейських композиторів постромантичної та імпресіоністичної

доби кінця Х1Х – поч. ХХ ст.

Тема 2. Фортепіанний доробок І.Брамса, Е.Гріга, К.Сен-Санса, С.Франка А.Дворжака, К.Дебюссі,

М.Равеля.

Тема 3. Характерні ознаки імпресіонізму. Творчість К.Дебюссі та М.Равеля.

Тема 4. Українська класична фортепіанна школа.

Тема 5. Фортепіанні твори М.Лисенка.

Тема 6. Риси стилю української фортепіанної музики кінця Х1Х-поч.ХХ ст.

Тема 7. Розмаїття музичної мови, тематики та жанрів у творчості українських композиторів першої

половини ХХ ст.

Тема 8. Новаторські пошуки сучасних українських композиторів. Л.Дичко (нар.1939), Ж.Колодуб

(нар.1930), М.Скорик (нар.1938), І.Шамо (1925-1982).


