
СИЛАБУС КУРСУ 

ДОДАТКОВИЙ ІНСТРУМЕНТ. (ФОРТЕПІАНО, КЛАВІШІ) 

за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» 

галузі знань 02 «Культура і мистецтво» 

Освітня кваліфікація: Бакалавр музичного мистецтва 

 

Мова викладання: українська. 

 
 

Керівники курсу: 

Полянський В’ячеслав Анварович,        
заслужений діяч мистецтв України, професор.                                                

 

Контактна інформація: slavaslava1945@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Полянський Тимур В’ячеславович,  заслужений діяч 

мистецтв України, доцент 
          

Контактна інформація: slavaslava1945@gmail.com                                                

 

Прореквізіти дисципліни: Сольфеджіо, Теорія музики, Гармонія, Аналіз музичних творів, 

Історія світової естради, Історія української естради, Майстерність актора, Постановка голосу 

та музичного апарату.            

Постреквізити дисципліни:  Клас ансамблю, Методика і практика роботи з ансамблем, 

Виконавська інтерпретація,  Методико-виконавський аналіз педагогічного репертуару, 

Вокальний, інструментальний тренінг, Концертно-виконавська практика, Звукорежисерська 

практика 

Призначення дисципліни 

Мета навчальної дисципліни - Cформувати уміння і навички правильної постановки 

рук та звуковидобування, допомогти розвитку художньо-образного мислення, виявленню їх 

творчого потенціалу; сприяти реалізації набутих знань, умінь і навичок в подальшій 

професійній діяльності. 
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  Здобути стійкі навички оволодіння інструментом (акордеон) а також освоїти роботу з 

теоретичним, практичним та нотним матеріалом.                                          

 набуття студентами основних навичок гри на акордеоні; 

 ознайомлення з методикою навчання гри на інструменті; 

 розширення загального музичного розвитку студентів та привиття естетичного смаку; 

 прищеплення навичок самостійної роботи над музичним матеріалом; 

 надання уявлення про засоби звуковидобування, прийомів гри. 

 вміння працювати в естрадному колективі. 

Завдання: розвиток художнього мислення; формування практичних виконавських навичок; 

активізація творчих здібностей. 

 

Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни «Додатковий інструмент» 

фортепіано, клавіші сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти таких 

компетентностей:  

 

Компетенції  Шифр  

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК 2 

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. ЗК 4 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  ЗК 8 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  ЗК 9 

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. ЗК 11 

Здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської 

майстерності. 

СК 1 

Здатність створювати та реалізовувати власні художні СК 2 

Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між теорією та 

практикою музичного мистецтва. 

СК 4 

Здатність використовувати професійні знання та навички в процесі творчої 

діяльності. 

СК 6 

Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу.  СК 9 

Здатність оперувати професійною термінологією.  СК 11 

Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків.  СК 13 

                                  
Зміст і структура курсу 

        В процесі вивчення курсу здобувачі формують загальні та фахові компетентності, знання 

та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності, здатність демонструвати 

достатньо високий рівень виконавської майстерності, здатність створювати та реалізовувати 

власні художні концепції у виконавській діяльності, вивчають характеристики основних 

принципів та методів інструментального навчання, формування виконавських навичок. 

Очікувані результати навчання 

Відповідно до освітньої програми «Музичне мистецтво естради», вивчення 

навчальної дисципліни «Додатковий інструмент» повинно забезпечити досягнення 

здобувачами вищої освіти таких програмних результатів навчання (ПРН): 

 

Програмні результати навчання Шифр 

ПРН 

Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну майстерність ПРН 1 
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володіння інструментом (голосом) на належному фаховому рівні під час 

виконавської (диригентської) діяльності. 

Демонструвати різні методики удосконалення виконавської діяльності.  ПРН 3 

Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі створення 

виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій 

ПРН 8 

Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / менеджерській / 

лекторській / звукорежисерській практичній діяльності. 

ПРН 11 

Вміти здійснювати педагогічну діяльність. ПРН 13 

Використовувати на професійному рівні методи та прийоми викладання гри на 

інструменті / вокалу /диригування / теорії, історії музики / композиції.  

ПРН 14 

Практична спрямованість 

Навчальна дисципліна «Додатковий музичний інструмент фортепіано, клавіші» є вибірковою 

дисципліною навчального курсу, який розроблено на основі освітньої програми, робочої 

навчальної програми підготовки бакалаврів з галузі знань 02 «Культура і мистецтво» 

спеціальності 025«Музичне мистецтво». Навчальна дисципліна «Додатковий музичний 

інструмент» вивчає: теоретичну складову – реалізується у ході індивідуальних; практичну 

складову – здійснюється у процесі вивчення музичних творів та їх художнього виконання;  

самостійна робота студентів – реалізується в конкретних завданнях для самостійного 

опанування у поза аудиторних домашніх заняттях. Навчальний курс розрахований для 

опанування студентом навичок гри на додатковому музичному інструменті, який можна 

застосовувати у навчальному процесі та майбутній музично-педагогічній діяльності. 

Характеристика навчальної дисципліни. 
Кількість кредитів ЄКТС – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Кількість модулів – 4,  

Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 1 год. 
Рік підготовки: 1,2,3   

Семестр: ІІ,ІІІ,IV,V   

Індивідуальні денна форма навчання - 64 год.; заочна форма навчання – 18 год. 
Самостійна робота: денна форма навчання – 56 год.; заочна форма навчання – 102 год. 

Вид підсумкового контролю:  Колоквіум. Творчий показ 

Форма підсумкового контролю: Диференційований залік   
 

Зміст і структура навчальної дисципліни 

Курс / Семестр 

Кількість годин 

Вид контролю Всього  Індивідуальні Самостійна робота 
денна 

форма 

заочна 

форма 

денна 

форма 

заочна 

форма 

денна 

форма 

заочна 

форма 

І курс, ІІ семестр 

модуль І 
30 30 16 4 14 26 диференційований 

залік 

ІІ курс,  
ІІІ семестр,  

модуль ІІ  

30 30 16 4 14 26 диференційований 
залік 

ІІ курс, ІV семестр 
модуль ІІІ 

30 30 16 4 14 26 диференційований 
залік 

ІІІ курс, V семестр 

модуль VІ  
30 30 16 6 14 24 диференційований 

залік 

Разом 120 120 64 18 56 102  
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№ тижня Назва теми години  завдання для самостійної роботи 

МОДУЛЬ 1, І курс, ІІ семестр 

1, 2 Тема 1. Мета та завдання курсу. 

Ознайомлення з планом роботи на 
навчальний рік. Історичні відомості 

про музичний інструмент. Еволюція 

та розвиток виконавської 

майстерності гри на музичному 
інструменті. Посадка, постановка 

рук. 

4 Підготовка програми для ознайомлення з 

навичками. 
Опрацювати наукову та методичну 

літературу. 

Записати тези питань теми. 

Опрацювання практичного матеріалу за 
вимогами аудиторної роботи. 

 3, 4, 5 Тема 2. Технічний музичний 

матеріал: вправи, гами, етюди. 

Вивчити відповідну аплікатуру, 

виконувати штрихами (legato) у 

гамах для досягнення відповідного 

темпу. 

5 Опрацювання практичного матеріалу за 
вимогами аудиторної роботи. 

6, 7, 8  Тема 3. Практична творча робота 

над музичними творами: вивчити 2 
різнохарактерних музичних твори з 

репертуару 1 класів ДМШ 

6 Опрацювання практичного матеріалу за 

вимогами аудиторної роботи. 

9, 10 Тема 4. Будова музичного 
інструменту. Основні частини 

будови інструменту.  

4 Опрацювати наукову та методичну 
літературу. 

Записати тези питань теми. 

Опрацювання практичного матеріалу за 

вимогами аудиторної роботи. 

11, 12, 13 Тема 5. Технічний музичний 

матеріал: вправи, гами, етюди. 

Вивчити відповідну аплікатуру, 

виконувати штрихами (nonlegato) у 

гамах для досягнення відповідного 

темпу. 

5 Опрацювання практичного матеріалу за 

вимогами аудиторної роботи. 

14, 15, 16  Тема 6. Практична творча робота 

над музичними творами: вивчити 2 

різнохарактерних музичних твори з 

репертуару 2 класу ДМШ 

6 Опрацювання практичного матеріалу за 

вимогами аудиторної роботи. 

МОДУЛЬ ІІ,  ІІ курс, ІІІ семестр 

1, 2 Тема 7. Набування навичок читання 

з аркушу та транспонування.  

4 Опрацювання практичного матеріалу за 

вимогами аудиторної роботи. 

 3, 4, 5 Тема 8. Технічний музичний 

матеріал: вправи, гами, етюди. 

Вивчити відповідну аплікатуру, 

виконувати штрихами (staccato) у 

гамах для досягнення відповідного 

темпу. 

5 Опрацювання практичного матеріалу за 
вимогами аудиторної роботи. 

6, 7, 8  Тема 9. Практична творча робота 
над музичними творами: вивчити 2 

різнохарактерних музичних твори, 

один з яких транспонувати. Читання 

з аркушу 4-5 музичних творів.  

6 Опрацювання практичного матеріалу за 
вимогами аудиторної роботи. 

9, 10 Тема 10. Набування навичок 

підбору на слух 

4 Опрацювання практичного матеріалу за 

вимогами аудиторної роботи. 
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11, 12, 13 Тема 11. Технічний музичний 

матеріал: вправи, гами, етюди. 

Вивчити відповідну аплікатуру, 

виконувати штрихами (legato, 

nonlegato, staccato) у гамах для 
досягнення відповідного темпу. 

5 Опрацювання практичного матеріалу за 

вимогами аудиторної роботи. 

14, 15, 16  Тема 12. Практична творча робота 

над музичними творами: вивчити 2 

музичних твори. Підібрати на слух 

4-5 твори пісенного репертуару. 

6 Опрацювання практичного матеріалу за 

вимогами аудиторної роботи. 

МОДУЛЬ ІІІ , ІІ курс, ІV семестр 

1, 2 Тема 13. Теоретичний аналіз 

програмних творів. Розібрати 

фактуру та аплікатуру творів з 
репертуару. Ознайомитись з 

жанрово-композиційною 

структурою твору великої форми, 
п’єси. Написати анотацію. 

4 Опрацювати наукову та методичну 

літературу. 

Записати тези питань теми. 
Опрацювання практичного матеріалу за 

вимогами аудиторної роботи. 

 3, 4, 5 Тема 14. Технічний музичний 

матеріал: вправи, гами, етюди. 

Удосконалення технічної 
майстерності 

5 Опрацювання практичного матеріалу за 

вимогами аудиторної роботи. 

6, 7, 8  Тема 15. Практична творча робота 

над музичними творами: вивчити 2 
музичних твори, однин з яких 

крупної форми. 

6 Опрацювання практичного матеріалу за 

вимогами аудиторної роботи. 

9, 10 Тема 16. Значення технічної 

майстерності у виконавській 
практиці музиканта. Розібрати 

особливості нотного тексту 

програмних етюдів 

4 Опрацювати наукову та методичну 

літературу. 
Записати тези питань теми. 

Опрацювання практичного матеріалу за 

вимогами аудиторної роботи. 

11, 12, 13 Тема 17. Технічний музичний 
матеріал: вправи, гами, етюди. 

Удосконалення технічної 

майстерності 

5 Опрацювання практичного матеріалу за 
вимогами аудиторної роботи. 

14, 15, 16  Тема 18. Практична творча робота 

над музичними творами: вивчити 2 

різнохарактерні музичні твори, 

підбір по слуху 2-3 творів пісенного 
репертуару. Читання з аркушу 2-3 

творів  

6 Опрацювання практичного матеріалу за 

вимогами аудиторної роботи. 

МОДУЛЬ VІ; ІІІ курс, V семестр 

1, 2 Тема 19. Теоретичний аналіз 
програмних творів. Робота над 

поліфонічним твором. нотний текст, 

темою і голосоведіння у 
поліфонічному творі. 

4 Опрацювати наукову та методичну 
літературу. 

Записати тези питань теми. 

Опрацювання практичного матеріалу за 
вимогами аудиторної роботи. 

 3, 4, 5 Тема 20. Технічний музичний 

матеріал: вправи, гами, етюди. 

Удосконалення технічної 
майстерності при роботі над гамами, 

вправами, етюдами.  

5 Опрацювання практичного матеріалу за 

вимогами аудиторної роботи. 
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6, 7, 8  Тема 21. Практична творча робота 

над музичними творами: вивчити 2 
музичних твори, один з творів – 

поліфонічної  фактури. Підбір по 

слуху 2-3 творів пісенного 

репертуару. Читання з аркушу 2-3 
творів  

6 Опрацювання практичного матеріалу за 

вимогами аудиторної роботи. 

9, 10 Тема 22. Теоретичний, гармонічний 

аналіз програмних творів. Жанрово-
композиційна структура твору 

великої форми. Етапи розучування 

творів великої форми. 

4 Опрацювати наукову та методичну 

літературу. 
Записати тези питань теми. 

Опрацювання практичного матеріалу за 

вимогами аудиторної роботи. 

11, 12, 13 Тема 23. Технічний музичний 
матеріал: вправи, гами, етюди. 

Удосконалення технічної 

майстерності. 

5 Опрацювання практичного матеріалу за 
вимогами аудиторної роботи. 

14, 15, 16  Тема 24. Практична творча робота 
над музичними творами: вивчити 2 

різнохарактерні музичні твори один 

з яких крупної форми, підбір по 
слуху 2-3 творів пісенного 

репертуару. Читання з аркушу 2-3 

творів  

6 Опрацювання практичного матеріалу за 
вимогами аудиторної роботи. 

 

Самостійна робота 

1. Практична творча робота над музичними творами. 

2. Технічний музичний матеріал: вправи, гами, етюди. Удосконалення технічної майстерності.  

3. Самостійне опрацювання теоретичних тем за програмою.  

4. Теоретичний аналіз програмних творів. 

  Успішному професійному росту майбутнього фахівця сприяє осмислене та сумлінне 

вдосконалення навичок естрадного виконавства. 

         Ретельне напрацювання складного комплексу вмінь і постійне їх покращення 

обов’язково забезпечить достатній рівень майстерності майбутнього естрадного фахівця, 

який повинен постійно знаходитись у пошуку шляхів і способів удосконалення свого 

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

творчий і життєвий шлях славетних бас-гітаристів і композиторів. 

         Майбутній фахівець повинен дуже відповідально ставитись до такого роду діяльності, 

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

здатний принести плоди майстерності. Тому необхідно прикладати максимум зусиль для 

поглибленого засвоєння та закріплення знань, умінь і навичок, обумовлених навчальним 

процесом. 

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

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

закріплюють й демонструють на наступному уроці. 

          Сумлінне виконання самостійних завдань поступово забезпечить обґрунтовану 

впевненість і професійне вдосконалення. 
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«Наука. Релігія. Суспільство» № 1’2012. 

9. Кузнецова В. Методика навчання гри на інструменті (фортепіано) Програма, конспект для 

вищих закладів культури і мистецтв першого і другого рівнів акредитації, Вінниця, «нова 

книга», 2010. 

10. Лозенко К. О. Синестезія як спосіб осягнення смислу музичного твору: теорія і практика XX 

- початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / К. О. Лозенко; 

Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. - Харків, 2016. 

11. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. «Музика в ділозі з сучаністю: 

освітні, мистецтвознавчі, культурологічні студії/ К.:КНУКіМ, 2021. – 384С. 

12. Назаренко Н. В. Музична естетика : навч. посіб. для студ. спец. "Музичне мистецтво" / Н. 
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Шевченка", 2012. - 207 c. 

13. Опарик Л.М. Теорія і методика читання музики з листа в класі фортепіано. Методичні 

рекомендації. – Київ, 2010. 

14. Піхтар О.А. Фортепіанно-виконавське мистецтво: до проблеми оновлення методики 

виховання. Інноваційна педагогіка. Вип.6, К.:2018р. 73-76с. 

15. Популярні, улюблені, незабутні [Ноти] : естрада, романс, джаз / пер. для фортепіано Л. В. 

Жул'євої ; [ред. Є. Д. Колесник]. - Вінниця : Нова Книга, 2013. 

16. Пітерсон О. Джазові зошити 1-3. Київ: Музична Україна, 2014. 48с. 

17. Полянський В. Американські блюзи. Київ: Мелосвіт, 2004. 64 с. 

18. Полянський, В'ячеслав. Королі джазу [Текст] : сім етюдів-імпровізацій про зачинателів 

джазового піанізму / В. Полянський. - Л. : Кальварія, 2004. - 128 с 

19. Полянський, Тимур В'ячеславович. Традиційний джаз [Текст] / Тимур Полянський. - Київ : 

Музична Україна, 2015. - 333, [1] с. : фот., ноти. - Бібліогр.: с. 262-265. 

20. Симоненко В. Лексикон джаза. – К., 1981. 

21. Симоненко В. Мелодии джаза. Антология. – изд. 2-е, доп. и перераб. – К., 1972. 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/SOC_Gum/mz/
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22. Сливко С. А. Формування музично-слухової активності студентів мистецьких 

спеціальностей у процесі інструментально-виконавської підготовки : автореф. дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.02 / С. А. Сливко; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К., 2013. - 20 c. 

23. Сокол О. Виконавські ремарки: образ світу і музичний стиль / О. Сокол. - Одеса : 

Астропринт, 2013. - 276 c. 

24. Толочко Л. М., Зиско В. В. Історія фавориту інструментального виконання двох останніх 

століть. XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF 

SCIENCE AND EDUCATION 

25. А. С. Шевченко. Естрадно-джазова освіта в україні: проблеми розвитку. Актуальні питання 

мистецької освіти та виховання, 2018. – Вип. 1 (11). 

26. Lopes, Paul.The rise of a jazz art world [Text] / P. Lopes. - Cambridge : Cambridge UP, 2002. - 

VII, 294 p. - Бібліогр.: p.279-286. 

27. Dorůžka, Lubomír. Tvá jazzu [Text] / L. Dorůžka, J. Škvorecký. - Praha : Státní hudební vydav., 

1964. – 321р 

28. Berendt, Joachim. The new jazz book [Text] : a history and guide / J. Berendt. - London : Jazz 

book club : Peter Owen, 1965. - 314 p. 

29. The Beatles. 100 Hits for All Keyboards. Wise Publications. 1988. 207р. 

30. George Gershwin. Selected Songs, at the Piano, Chappell & CO. LTD., London, w.1.155 p. 

31. Easy 4-Chord Keyboard Songbook: Popular Hits, Wise Publications. UK. 2015. 24 p. 

32. Evans P., Scott D. 100 of Best Songs Ever! For Keyboard. Musik Sales Ltd. 2000.230 p. 

33. Schmitz M. Jazz Parnass fur Klavier. Band 1, 2. VEB Deutsher Verlag Musik Leipzig.1979. 151 

р. 

34. Woods T. Easy Soloing for Blues Keyboard. Alfred Publishing Co inc. USA. 2007. 47 p. 

35. ISSN 2353-8406 Knowledge, Education, Law, Management 2021 № 3 (39), vol. 1 

36. Viktoriia Kushch. Współczesne interpretacje utworów kameralno-wokalnych iwana karabycia 

DOI https://doi.org/10.51647/kelm.2021.3.1.19 

Політика навчальної дисципліни 

Під час вивчення навчальної дисципліни «Додатковий музичний інструмент 

фортепіано, клавіші» вирішуються художні, звукові, технічні завдання, з’являється вміння 

самостійно визначати завдання професійного та особистого розвитку. 

      Головне завдання викладача полягає у тому, щоб навчити здобувача освіти умінню 

наполегливо відпрацьовувати  технічні прийоми гри, відтворювати всі деталі нотного тексту, 

збагатити арсенал засобів художньої виразності гри н електрогітарі. Запорукою успішної 

роботи є осмислення технічного завдання, апробація виконавських прийомів на занятті і 

закріплення набутих навичок в процесі самостійної роботи. Методичною установкою 

викладача в процесі навчання  гри на додатковому музичному інструменті є поступове 

накопичення знань і умінь, можливість реалізувати  набуті здобувачами освіти знання в 

процесі роботи над музичними творами. Навчальна дисципліна передбачає оволодіння 

навичками soft skills: 

Навички самоорганізації. 

Презентаційні навички. 

Здатність оволодівати сучасною інформацією. 

Демонструвати критичне мислення. 

Забезпечення проходження курсів неформальної освіти. 

Політика оцінювання 

Форми контролю знань студентів: публічна демонстрація, що пов’язана з тим чи іншим 

видом виконання сольної / ансамблевої програми, проводиться у формі концертного виступу.  

Поточний контроль.  

https://doi.org/10.51647/kelm.2021.3.1.19
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Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв’язку між викладачами 

та студентами, управління навчальною мотивацією студентів. Інформація, одержана при 

поточному контролі, використовується як викладачем – для коригування методів і засобів 

навчання, - так і студентами – для планування самостійної роботи. Особливим видом 

поточного контролю є колоквіум, підсумковий контроль за змістовими модулями. 

 контроль на аудиторних заняттях 

 усного опитування  

 виступів студентів при обговоренні теоретичних та виконавських завдань 

Форма підсумкового семестрового контролю: це підсумкове оцінювання навчальних 

досягнень студента за семестр, що здійснюється у формі заліку або екзамену.  

На підсумковий семестровий контроль виносяться питання та/або практичні завдання, 

що передбачають перевірку рівня володіння студентами програмного матеріалу дисципліни в 

цілому та сформованості відповідних знань, умінь, навичок і набутих компетенцій як 

результатів опанування навчального курсу. 
Диференційований залік / екзамен – студент вважається допущеним до семестрового 

диференційованого заліку, якщо він виконав усі види робіт, передбачені навчальним планом, 

та отримав позитивні оцінки за кожний змістовний модуль. Теоретичний контроль знань під 

час проведення диференційованого заліку може проводитись у вигляді співбесіди за 

завданнями теоретичного матеріалу певного періоду навчання та/або усного вибіркового 

опитування з питань тем самостійної роботи.  

Перелік завдань модульного контролю, критерії їх оцінювання, порядок і час проведення 

(перескладання/відпрацювання) даного виду контролю визначаються кафедрою, включаються 

до робочої програми навчальної дисципліни й доводяться до відома студентів на початку 

семестру. Графік проведення модульного контролю протягом перших двох тижнів семестру за 

підписом завідувача кафедрою 

Засоби оцінювання: Засобом оцінювання та демонстрації результатів навчання є:  

 усні опитування (питання колоквіуму);  

 презентація результатів навчання;  

 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). 

 
Оцінка 

в балах 

Оцінка 

за національною 
шкалою 

Оцінка 

за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А Відмінно (відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок) 

82-89 Добре B Дуже добре (вище середнього рівня з кількома 

помилками) 

75-81 С Добре (в цілому правильне 

виконання з певною кількістю суттєвих помилок) 

67-74 Задовільно D Задовільно (непогано, але зі значною кількістю 

недоліків) 

60-66 E Достатньо (виконання задовольняє мінімальним 

критеріям) 

35-59 Незадовільно FX Незадовільно (з можливістю повторного складання) 

1-34 F Незадовільно (з обов'язковим повторним курсом) 
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Види оцінювання % від остаточної 

оцінки 

Відвідування  1 % 

Опитування під час занять — усні, практичні 59% 

Самостійна робота 10 % 

Модуль 1 60 % 

Модуль 2 60 % 

Модуль 3 60 % 

Модуль 4 60 % 

Диференційований залік – (практичний показ) 30 % 

 

Розподіл балів, які отримують студенти (індивідуальні зайняття та самостійна робота) 

МОДУЛЬ 1 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 СР МК всього 

10 10 10 10 10 10 10 30 100 

МОДУЛЬ 2 

Т 7 Т 8 Т 9 Т 10 Т 11 Т 12 СР МК всього 

10 10 10 10 10 10 10 30 100 

МОДУЛЬ 3 

Т 13 Т 14 Т 15 Т 16 Т 17 Т 18 СР МК всього 

10 10 10 10 10 10 10 30 100 

МОДУЛЬ 4 

Т 19 Т 20 Т 21 Т 22 Т 23 Т 24 СР МК всього 

10 10 10 10 10 10 10 30 100 

 
Критерії оцінювання підсумкового семестрового контролю 

Семестровий диференційований залік 

Шкала оцінювання 

Національна   5-ти бальна шкала 
Оцінка в 

балах 

Сума 

балів (R) 

Шкала 

ECTS 

5 «відмінно»  

Студент володіє усім комплексом знань, навичок і вмінь, 

передбачених програмою: розвинуті віртуозно-технічні 
навички та музично-виконавські прийоми; у підготовці 

музичних творів здійснюється поетапна робота, кінцевим 

результатом якої є відтворення авторського задуму та 
стилістичних особливостей; виконання технічне, творче і 

розкриває художній образ творів; високий рівень розвитку 

музичного слуху, здатність до імпровізації. 

26-30 90-100 А 

4 «добре»  
Студент здатен до грамотного виконання тексту, має гарний 

рівень технічної підготовки, але відтворення художнього 

змісту творів розкрите недостатньо емоційно і виразно, 

непевна орієнтація в стилістичних особливостях.  

21-25 82-89 B 

17-20 74-81 C 

3 «задовільно»  
Студент виконує текст музичних творів у повному обсязі, але 12-16 64-73 D 
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виконавські та технічні прийоми недостатньо розвинуті. 

Невиразне фразування і динаміка. Має слабкі навички у 

виконанні музично-виконавських прийомів. 
7-11 60-63 E 

2 «незадовільно»  
Студент не відтворює текст творів у повному обсязі, не 

орієнтується в темпах, звуковеденні, виконання не розкриває 

художній образ творів. 

4-6 35-59 FX 

Студент не здатен до виконання нотного тексту творів у 
повному обсязі: наявні помилки в тексті, зупинки при 

виконанні, перегравання. Нерозвинуті технічні навички та 

слухово-моторна пам'ять. 

0-3 0-34 F 

 

Політика щодо перескладання та оскарження оцінки. Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання 

відбувається із дозволу голови кафедри за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). Переоцінка завдань можлива протягом тижня після отримання оцінки на основі 

заяви на ім'я завідувача кафедри у письмовій формі. Після отримання заяви, завідувач кафедри 

протягом тижня створить комісію з переоцінки, яка після проведення аналізу роботи студента 

повідомить його про своє рішення. 

Здобувач, що одержав на атестаційному іспиті незадовільну оцінку, відраховується з 

Академії і лише після поновлення допускається до повторного складання екзамену в 

наступному році. 

Здобувач вищої освіти, який не погоджується з оцінкою, отриманою під час 

атестаційного іспиту, має право звернутися до апеляційної комісії у день оголошення 

результатів оцінювання. 

Апеляція має бути розглянута на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного 

дня після її подання. Здобувач вищої освіти, який подав апеляцію, має право бути присутнім 

при розгляді своєї заяви.  

Політика щодо академічної доброчесності Академічна доброчесність здобувачів 

вищої освіти є важливою умовою для опанування результатами навчання за дисципліною і 

отримання задовільної оцінки з поточного та підсумкового контролів. Академічна 

доброчесність базується на засудженні практик списування (виконання письмових робіт із 

залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату 

(відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації 

(вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі). Політика та 

принципи академічної доброчесності визначені у Положенні «Про академічну доброчесність» 

КЗВО КОР «Академії мистецтв імені Павла Чубинського»  

https://koukim.com/files/publichna_informatsiya/2021/polozhennya_pro_akademiyi_dobrochesnist.

pdf 

Політика щодо відвідування. Здобувач освіти, що обрав навчальну дисципліну, яка 

триває декілька семестрів повинен відпрацювати весь курс.  

Відвідування є важливим компонентом курсу з огляду на складність дисципліни, студент не 

вповні володіє всім обсягом потрібної його контекстної інформації. Для здобувачів вищої 

освіти денної форми відвідування занять є обов’язковим. Поважними причинами для неявки 

на заняття є хвороба, участь в заходах академії, академічна мобільність, які необхідно 

підтверджувати документами. Про відсутність на занятті та причини відсутності здобувач 

вищої освіти має повідомити викладача або особисто, або через старосту. 

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може відбуватись 

в он-лайн формі за погодженням з керівником курсу. 

https://koukim.com/files/publichna_informatsiya/2021/polozhennya_pro_akademiyi_dobrochesnist.pdf
https://koukim.com/files/publichna_informatsiya/2021/polozhennya_pro_akademiyi_dobrochesnist.pdf
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За умови дистанційного навчання важлива присутність студента під час онлайн-зустрічей 

у Google-Meet та регулярне виконання завдань у Google-classroom. 

Запізнення на заняття є не припустимими. У випадку наявності довідки від лікаря 

призначається відпрацювання занять в інший час за індивідуальною програмою.  

Методи навчання 

 формування умінь та навичок;  

 застосування в процесі навчання знань міждисциплінарних дисциплін;  

 закріплення вмінь та навичок 

 стимулювання та мотивація; 

 контроль та самоконтроль; 

 словесні – розповідь, пояснення;  

 наочні – власний показ за інструментом, ілюстрація; 

 частково-пошуковий; 

 метод проблемного викладання. 
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