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ЕСТРАДНИЙ ВОКАЛ 

 

Навчальна програма художньо-естетичного напряму позашкільної освіти для 

профільної Школи естрадного мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та молоді. 

7 років навчання. 

Автор: Бойчук І.В. – художній керівник Зразкового ансамблю естрадної пісні 

«Вітамін» профільної Школи естрадного мистецтва Рівненського міського Палацу дітей 

та молоді, відмінник освіти України 

 

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Естрадний вокал займає проміжну ланку між  академічним  і  народним. Основна  

його відмінність –  в  завданнях  вокаліста. Завдання  естрадника – пошук  власного  

звуку, своєї  характерної  манери  співу, а  академіст  і  народник  працюють  в  рамках  

канону. Крім  того, на  відміну  від  академічного  вокалу  в  естрадному  більш  

необхідною  є  чітка  дикція, оскільки  слова – це  одна  із  суттєвих  складових  

хорошої  пісні. Саме по  цій  причині  в  естрадних  піснях  частіше  зустрічаються  

складні  для  розпіву  фрази, що  потребують швидкої  зміни  дихання, в  той  час  як  

в  академічних і народних  творах  текст  адаптується  до  музики.  Тому дана  навчальна  

програма  з  естрадного  вокалу  для  дітей  і  підлітків  є  надзвичайно  актуальною.     

Метою  програми  є  формування  таких  компетентностей: 

Пізнавальної, що  забезпечує  оволодіння  музично-теоретичними  знаннями. 

Практичної, що  сприяє  формуванню  навичок  естрадного  вокалу. 

Творчої, що забезпечує підвищення майстерності використання основних  якостей  

співочого  голосу; формування  музично-естетичного  смаку  та  розширення  загального  

світогляду, виховання  гармонійно  розвиненої  особистості. 

Соціалізуюча, що сприяє вихованню громадянської свідомості, національної  

гідності  через  виконання  кращих  творів  вітчизняної  музики. 

Дана програма має три рівні навчально-виховного процесу і   розрахована  на 7 років  

навчання  обдарованих  дітей  та  підлітків  віком  від  6  до  15  років, що  займаються  

в  школі  естрадного  мистецтва  Рівненського  ПДМ.  

Початковий  рівень  навчання – 1-3 клас, три  години  на  тиждень.  Середній  

рівень – 4-5 клас, чотири  години  на тиждень. Вищий  рівень – 6-7  клас, чотири  

години  на тиждень. Тривалість  однієї  години – 45 хвилин.  Наповненість  груп – 10 

– 15 учнів.  Крім  естрадного  вокалу  в навчальний  план  школи  входять  предмети:  

теорія  музики і сольфеджіо, музична  література, Сценічний рух і ритміка, загальне  

фортепіано, сольний спів. 

Весь навчальний  цикл  поділяється на три  рівні виконавської майстерності. 

Така робота дозволяє варіативну послідовність вивчення  тем, вибору  форми  і  темпу  

навчання, враховуючи  вікові особливості дітей. Кожен наступний етап навчання  

характеризується  більш  високим  рівнем  засвоєння  знань, вмінь  і  навичок,  тобто  

відбувається розвиток по навчальній  спіралі  цілого  комплексу  складових  елементів  

вокального  мистецтва. 
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В  учнів  віком  від  12 років  відбуваються  процеси  мутації, тому  в  цей  період  

важливим  стає  тренувальне  навантаження, що  не  зашкодить, а  навпаки  допоможе  

розвинути  голос  і  зберегти  його  природні  якості.  

Одне з головних завдань – правильно  підібраний  репертуар. Репертуар  

повинен  бути  художньо  якісним, сучасним, відповідати  віковим  особливостям  

учнів, загальнолюдським морально-естетичним  цінностям. Музичні  стилі, манери  

та  стилі  виконання  творів  повинні  відповідати  сюжету, вокальним та акторським  

здібностям  учнів. 

Перевіркою  знань, умінь  і  навичок  учнів  є  концертні  виступи. Програма  є  

орієнтовною. Керівник  може  вносити  зміни  й  доповнення  у  її  зміст. Розподіл  

годин  теж  є  орієнтовним. Керівник  враховуючи  підготовку  учнів, може  вносити  

корективи  до  програми  та  визначити  кількість  годин,  необхідних  для  засвоєння  

теми. 

 

ІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

Початковий  рівень, перший  клас 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

всього теорет. практ. 

1. Вступне   заняття 2 2 - 

2. Естрадний  вокал 70 25 45 

2.1. Побудова і робота голосового апарату 10 10 - 

2.2. Співоче дихання  20 5 15 

2.3. Дикція і артикуляція  20 5 15 

2.4. Співоче звукоутворення 20 5 15 

3. Вокально-ансамблевий спів 34 10 24 

4. Підсумкове  заняття 2 - 2 

 ВСЬОГО: 108 37 71 
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Початковий  рівень,    другий  клас 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

всього теорет. практ. 

1. Вступне   заняття 2 2 - 

2. Естрадний  вокал 70 20 50 

2.1. Типи співочих голосів 5 5 - 

2.2. Співоче дихання  20 5 15 

2.3. Дикція і артикуляція  20 5 15 

2.4. Співоче звукоутворення 25 5 20 

3. Вокально-ансамблевий спів 34 10 24 

4. Підсумкове  заняття 2 - 2 

 ВСЬОГО: 108 32 76 

 

Початковий  рівень,  третій  клас 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

всього теорет. практ. 

1. Вступне   заняття 2 2 - 

2. Естрадний  вокал 70 20 50 

2.1. Діапазон, регістри діапазону 5 5 - 

2.2. Співоче дихання  20 5 15 

2.3. Дикція і артикуляція  20 5 15 

2.4. Співоче звукоутворення 25 5 20 

3. Вокально-ансамблевий спів 34 10 24 

4. Підсумкове  заняття 2 - 2 

 ВСЬОГО: 108 32 76 

 

Основний  рівень,  четвертий  клас 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

всього теорет. практ. 

1. Вступне   заняття 2 2 - 

2. Естрадний  вокал 70 20 50 

2.1. Гігієна і збереження голосу 6 6 - 

2.2. Вокальні прийоми виконання  64 14 50 

2.3. Вокально-ансамблевий спів  70 - 70 

4. Підсумкове  заняття 2 - 2 

 ВСЬОГО: 144 22 122 
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Основний рівень,  п’ятий  клас 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

всього теорет. практ. 

1. Вступне   заняття 2 2 - 

2. Естрадний  вокал 70 20 50 

2.1. Гігієна і збереження голосу 6 6 - 

2.2. Вокальні прийоми виконання  64 14 50 

2.3. Вокально-ансамблевий спів  70 - 70 

4. Підсумкове  заняття 2 - 2 

 ВСЬОГО: 144 22 122 

 

Вищий  рівень, шостий  клас 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

всього теорет. практ. 

1. Вступне   заняття 2 2 - 

2. Вокально-технічні прийоми виконання 64 14 50 

3. Вокально-ансамблевий спів  70 - 70 

4. Підсумкове  заняття 2 - 2 

 ВСЬОГО: 144 22 122 

 

Вищий  рівень, сьомий  клас 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

всього теорет. практ. 

1. Вступне   заняття 2 2 - 

2. Естрадний вокал 70 20 50 

2.1. Гігієна і збереження голосу 6 6 - 

2.2. Вокально-технічні прийоми виконання 64 14 50 

3. Вокально-ансамблевий спів 70 - 70 

4. Підсумкове  заняття 2 - 2 

 ВСЬОГО: 144 22 122 
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ІІІ.  ЗМІСТПРОГРАМИ 

 

Початковий  рівень,    перший  клас 

 

ТЕМА 1 Вступне  заняття (2 год.) 

Ознайомлення з розкладом і формами проведення занять. Правила поведінки. 

Організаційні питання. 

 

ТЕМА2  Естрадний  вокал  (70 год.) 

 

Тема 2.1 Побудова і робота голосового апарату  (10 год.)  

Теоретичні  заняття: акустична будова голосу; робота дихального апарату; 

принципи дії голосових зв'язок; положення гортані при співі; гігієна голосу. 

 

Тема 2.2 Співоче дихання  (20 год.)  

Теоретичні  заняття  (5 год.): дихання, як основа співу; принципи  вдиху і видиху; 

співоча  постава. 

Практичні   заняття  (15 год.): дихальна гімнастика; момент  затримки  дихання; 

вправи на оволодіння  співочим  диханням. 

 

Тема 2.3 Дикція  і  артикуляція  (20 год.) 

Теоретичні  заняття(5 год.): роль  артикуляційного  апарату  у  вокалізації; 

округлення  голосних; вимова  приголосних  у середині, на  початку  і  в  кінці  слова; 

вірний наголос у словах. 

Практичні  заняття  (15 год.): вирівнювання  голосних  при  співі  вправ  на ( і-є-а-

о-у);вправи  на  поєднання  голосних  з  приголосними; чітке читання тексту повільно 

з  подальшим  прискоренням  до  темпу  скоромовок. 

 

Тема 2.4 Співоче  звукоутворення  (20 год.) 

Теоретичні  заняття  (5 год.): виникнення  звуку; основні  фізичні  властивості  звуку 

– висота, сила, тривалість, тембр;е лементи  динаміки -  f , p; вокальні  штрихи – legato, 

staccato. 

Практичні  заняття  (15 год.):формування  плавного  голосоведення, розвиток  

кантилени; спів  нефорсованим  голосом  на зручних  позиціях; вправи  на  f , p; вправи  

на legato , staccato; відпрацювання  виконання  дрібних  тривалостей  у швидкому  

темпі; зміцнення  середньої  частини  діапазону; контроль  чистоти  інтонування.  
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ТЕМА 3 Вокально-ансамблевий  спів  (34 год.) 

Теоретичні  заняття  (10 год.): елементи  музичної  побудови – мелодія,  пісня; 

основні  жанрові  характеристики  пісні – зміст, характер,  образ; ритмічні  та дикційні  

особливості  виконання; особливості  ансамблевого  виконання; сценічна  культура. 

Практичні  заняття (робота  над  учбовим  репертуаром) -  (24 год.): вивчення  

пісень  та робота  над  виразністю  виконання; процес  вживання  в образ, координація  

дій; слуховий  контроль; відпрацювання  навиків  інтонаційного  злагодження  співу  

в  унісон; звуковий  баланс; виконання  пісні, або її фрагментів  під акомпанемент  

фортепіано, фонограму; синхронність  виконання. 

 

ТЕМА 4  Підсумкове  заняття  (2 год.) 

Клас-концерт. 

 

Початковий  рівень,    другий  клас 

 

ТЕМА 1 Вступне  заняття  (2 год.) 

Ознайомлення  з  розкладом  і  формами  проведення  занять. Правила  поведінки і 

техніки безпеки. Організаційні  питання. 

 

ТЕМА 2 Естрадний  вокал  (70 год.) 

 

Тема 2.1 Типи  співочих  голосів (5 год.) 

Теоретичні  заняття: класифікація  голосів  за висотою  і  тембром; діапазон; типи  

чоловічих  і  жіночих  голосів; гігієна  і  збереження  голосу. 

 

Тема 2.2 Співоче  дихання  (20год.) 

Теоретичні  заняття  (5 год.):співоча  постава; принципи  вдиху  і  видиху; опора  

дихання. 

Практичні  заняття  (15год.): вправи  на оволодіння  співочим  диханням; вправи  на  

розвиток  опори  дихання; дихальна  гімнастика. 

 

Тема 2.3 Дикція  і  артикуляція  (20год.)  

Теоретичні  заняття  (5 год.): дефекти  вимови; рухливість  нижньої  щелепи; 

особливості  співочої  дикції. 

Практичні  заняття  (15 год.):вправи  на  вирівнювання  голосних; вправи  на 

поєднання  голосних  з  різними  приголосними; чітке  декламування  тексту; 

скоромовки. 
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Тема 2.4 Співоче  звукоутворення  (25год.) 

Теоретичні  заняття  (5 год.): опора  звуку; висока  позиція  звуку; чистота  

інтонування; звукоутворення  в  середньому  діапазоні; звукоутворення  у нижньому  

діапазоні; динамічні  відтінки -  f , ff , p , pp; вокальні  штрихи -  legato , nonlegato , 

staccato. 

Практичні  заняття  (20год.): плавне  голосоведіння, розвиток  кантилени; зміцнення  

середньої  частини  діапазону; контроль  чистоти  інтонування; спів  не форсованим  

звуком  на  зручних  та  не зручних  позиціях; вправи  на динамічні  відтінки  та  їх  

поєднання; відпрацювання  виконання  вокальних  штрихів; розширення  звуко 

висотного  діапазону. 

 

ТЕМА 3 Вокально-ансамблевий спів (робота над учбовим репертуаром, 

підготовка  концертних  номерів) -  (34год.) 

Теоретичні  заняття  (10год.): елементи  музичної  побудови – фраза, мотив, речення; 

засоби  музичної  виразності, як чинники  створення  музичного  образу; ритмічні  та 

дикційні особливості  вокального  виконання; особливості  ансамблевого  виконання; 

сценічна  культура. 

Практичні  заняття  (24год.): вивчення  пісень  та  робота  над  виразністю  

виконання; процес  вживання  в образ, координація  дій; відпрацювання  навиків  співу  

в  унісон; виконання  елементів  двоголосся; відпрацювання  синхронності  виконання  

при  ансамблевому  звукоутворенні; аналіз  і  корекція  дихання, фразування, 

динамічного  плану; слуховий  контроль; звуковий  баланс  між  виконавцем  і  

акомпанементом; виконання  пісні, або її фрагментів  під акомпанемент  фортепіано,  

фонограму; спів  з мікрофоном; участь  в  концертних  програмах. 

 

ТЕМА 4 Підсумкове  заняття  (2год.) 

Клас-концерт.  

 

Початковий  рівень,  третій  клас 

 

ТЕМА 1 Вступне  заняття  (2год.) Ознайомлення  з  розкладом  і  формами  

проведення  занять ;правила  поведінки. Організаційні  питання. 

 

ТЕМА 2 Естрадний  вокал  (70 год.) 

Тема 2.1 Діапазон, регістри  діапазону  (5 год.)  

Теоретичні  заняття: співочий (звуко висотний) діапазон; динамічний  діапазон; 

регістри  діапазону; гігієна  і  збереження  голосу. 

 

Тема 2.2 Співоче  дихання  (20 год.)  

Теоретичні  заняття  (5 год.):співоча  постава; опора  дихання; типи  дихання – 

нижньореберне,  верхньореберне. 

Практичні  заняття  (15 год.): вправи  на розвиток  опори  дихання; вправи  на  

оволодіння  нижньореберним  диханням; дихальна  гімнастика. 

 

Тема 2.3 Дикція  і  артикуляція (20 год.) 
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Теоретичні  заняття (5 год.): вплив  дикції  на  якість  виразного  виконання; дикційні  

недоліки; рухливість  артикуляційного апарату. 

Практичні  заняття (15 год.): вправи  на формування  чіткої  співочої  дикції  і  

артикуляції; скоромовки,  речитативи. 

 

Тема 2.4 Співоче  звукоутворення (25 год.) 

Теоретичні  заняття (5 год.): опора  звуку; перехідні,  міжрегістрові  звуки; атака  

звуку  і її  види; нестійка  інтонація; вокальні  штрихи; вокальна  динаміка. 

Практичні  заняття (20 год.): контроль  чистоти  інтонування; відпрацювання  

перехідних  звуків (без  різкої  зміни  характеру  звучання); відпрацювання  м’якої  

звукоатаки; вправи  на розвиток  динаміки; вправи  на виконання  вокальних  штрихів, 

та  їх  поєднання; розширення звуковисотного  діапазону  

 

ТЕМА 3 Вокально-ансамблевий спів (робота  над  учбовим  репертуаром, 

підготовка  концертних  номерів) - (34 год.) 

Теоретичні  заняття (10 год.): елементи  музичної  побудови – кульмінація, реприза, 

коду; види  ансамблю (динамічний і ритмічний); мелодичний і гармонічний  стрій в 

ансамблі; сценічна  культура. 

Практичні заняття (34 год.): вивчення  пісень та робота  над  виразністю  виконання; 

процес  вживання  в образ; відпрацювання навичок  інтонаційно-злагодженого  

звучання  в унісон, двоголосся; ритмічні  та дикційні особливості  виконання; аналіз  

і  корекція дихання, фразування, позначення  моментів  вступів  і  зняття; слуховий  

контроль; звуковий  баланс  між  виконавцем  і  акомпанементом; виконання  пісні, 

або її  фрагментів  під  фортепіано, фонограму; спів з мікрофоном; участь  в  

концертних  програмах. 

 

ТЕМА 4. Підсумкове  заняття 

Клас-концерт. 
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Основний  рівень,  четвертий  клас 

ТЕМА 1 Вступне  заняття (2 год.) 

Ознайомлення  з розкладом  та формами  занять. Правила  поведінки. 

Організаційні  питання. 

 

ТЕМА 2 Естрадний  вокал (70 год.) 

Тема 2.1 Гігієна і збереження  голосу (6 год.) 

Теоретичні  заняття(6 год.): причини  захворювань  верхніх   дихальних  шляхів, 

вплив  загального  стану  здоров’я  на  голос; гігієна  голосу. 

 

Тема 2.2 Вокальні  прийоми  виконання (64 год.) 

Теоретичні  заняття (14 год.): манера  співу (академічна);основний  тон, обертони; 

атака  звуку (тверда, м’яка); спів - а capella; опора  звуку; дикційна  ритміка; 

багатоголосся; вокальна  динаміка; типи  дихання; співоче  звукочастотне вібрато. 

Практичні  заняття (50 год.): відпрацювання звукоутворення при академічній 

манері співу (на прикладі  нескладних  вокалізів); відпрацювання  твердої  атаки  

звуку; відпрацювання  м’якої  атаки  звуку; вправи  на оволодіння  співочим  

диханням; вправи  на розвиток  рухливості  артикуляційного апарату; спів  з 

елементами  багатоголосся  з  супроводом  та без нього; спів  аcapella  як розвиток  

вокального  слуху; вправи  на вироблення співочого  звукочастотного вібрато; вправи 

на розширення  звуковисотного  діапазону; вправи  на  розширення  динамічного  

діапазону. 

 

Тема 2.3 Вокально-ансамблевий спів (робота над учбовим репертуаром, підготовка  

концертних  номерів) -  (70 год.) 

Практичні  заняття: Вивчення пісень  та  робота  над  виразністю  виконання; процес  

вживання  в  художній  образ; відпрацювання навичок інтонаційно-злагодженого 

звучання при виконанні  багатоголосся; дикційні, ритмічні  та  інтонаційні  

особливості; аналіз і корекція  дихання, фразування, позначення  моментів  вступу  і  

зняття; контроль  інтонування; звуковий  баланс, виконання  пісні, або  її  фрагментів  

під фортепіано, фонограму; відпрацювання навику  роботи  з  мікрофоном; участь  в  

концертних  програмах. 

 

ТЕМА 3. Підсумкове  заняття (2 год.) 

Клас-концерт. 
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Основний  рівень,  п’ятий клас 

 

ТЕМА 1. Вступне  заняття (2 год.)  

Ознайомлення  з  розкладом  та  формами  занять. Правила  поведінки. Організаційні  

питання. 

 

ТЕМА 2. Естрадний  вокал (70 год.) 

Тема 2.1 Гігієна і збереження  голосу (6 год.) 

Теоретичні  заняття: голос  в мутаційний  період; роль  тренувального  

навантаження  в  мутаційний  період; гігієна  голосу. 

Тема 2.2 Вокальні  прийоми  виконання (64 год.) 

Теоретичні  заняття (14 год.): народна  манера  співу; діафрагмальне  дихання; 

примарні  звуки; атака  звуку (тверда, м’яка, придихова); фальцетний  спів; шиплячі, 

проривні звуки при  роботі  з  мікрофоном; мікшування.  

Практичні  заняття (50 год.): вправи  на оволодіння  навичками  співочого  дихання; 

вправи  на розвиток  артикуляційного  апарату; формування  навичок  співу  без  

супроводу; відпрацювання  м’якої  атаки  звуку; відпрацювання  твердої  атаки  звуку; 

відпрацювання  придихової  атаки  звуку; відпрацювання  співочого  вібрато; 

відпрацювання  звукоутворення в народній манері (на прикладі  уривків  народних  

пісень);відпрацювання  фальцету; відпрацювання  перехідних, між регістрових  

звуків; спів  з  елементами  багатоголосся   з  супроводом  та  без  нього; 

відпрацювання  навичок  співу  а capella; вправи  на розширення  звуковисотного  

діапазону; вправи  на розширення  динамічного  діапазону; відпрацювання шиплячих, 

губо-зубних, проривних звуків при роботі з  мікрофоном; формування  навиків  

мікшування. 

 

ТЕМА 3. Вокально-ансамблевий спів (робота над учбовим репертуаром, 

підготовка  концертних номерів) – (70 год) 

Практичні  заняття: вивчення  пісень  та  робота  над  виразністю  виконання; процес  

вживання в художній  образ; відпрацювання навичок інтонаційно-злагодженого 

звучання при виконанні  багатоголосся; дикційні, ритмічні  та  інтонаційні 

особливості  виконуваних  творів; манера  виконання; динамічний  план; аналіз  і  

корекція  дихання, фразування, позначення  моментів  вступу  і  зняття; виконання  

пісні, або  її  фрагментів  під  фортепіано, фонограму; відпрацювання  навичок  роботи  

з  мікрофоном; участь  в  концертних  програмах. 

 

ТЕМА 4. Підсумкове  заняття (2 год.) 

Клас-концерт. 



14 

Вищий  рівень, шостий  клас 

 

ТЕМА 1. Вступне  заняття (2год.) 

Ознайомлення  з  розкладом  та  формами  занять. Правила  поведінки. 

Організаційні  питання. 

 

ТЕМА 2. Естрадний  вокал (70 год.) 

Тема 2.1 Гігієна  і  збереження  голосу (6 год.) 

Теоретичні  заняття: голос в  мутаційний  та  після мутаційний  період; дефекти  

голосу – горловий  призвук, форсування, тремоляція; гігієна  голосу. 

 

Тема 2.2Вокально-технічні  прийоми  виконання (64 год.) 

Теоретичні  заняття (14 год.): вокальна  імпровізація; техніка  художнього  співу; 

елізми; головний  резонатор; вокальна  стилістика; змішані  типи  дихання; сценічна  

майстерність. 

Практичні  заняття (50 год.): вправи  на  закріплення  навичок  співочого  дихання; 

вправи  на  закріплення  навичок  дикції  і  артикуляції; відпрацювання  атаки  звуку; 

формування  навичок  виконання  мелізмів; відпрацювання  співочого  вібрато; 

формування  навичок  вільної  імпровізації (на прикладі  відомих  

пісень);вирівнювання  регістрів; формування  навичок  використання  головного  

резонатора; відпрацювання  навичок багатоголосся  з  супроводом  і  без  нього; 

розширення  звуковисотного  діапазону; розширення  динамічного  діапазону. 

 

ТЕМА 2. Вокально-ансамблевий спів (робота над учбовим репертуаром, 

підготовка  концертних  номерів) – (70 год.) 

Практичні  заняття: вивчення  пісень  та робота  над  виразністю  виконання; процес  

вживання  в художній  образ; відпрацювання  навичок  сольного  співу; 

відпрацювання навичок інтонаційно-злагодженого звучання при виконанні  

багатоголосся; дикційні, ритмічні  та  інтонаційні  особливості  виконуваних  творів; 

манера  виконання; динамічний  план; аналіз  і  корекція  дихання, фразування, 

позначення  моментів  вступу  і  зняття; виконання  пісні, її фрагментів  під  

фортепіано, фонограму; закріплення  навичок  роботи  з  мікрофоном; формування  

сценічної  культури; участь  в  концертних  програмах. 

 

ТЕМА 3. Підсумкове заняття (2год.) 

Клас-концерт 
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Вищий  рівень,  сьомий  рік  навчання 

 

ТЕМА 1 Вступне  заняття (2 год.) 

Ознайомлення  з  розкладом  та  формами  занять. Правила  поведінки. 

Організаційні  питання. 

 

ТЕМА 2 Естрадний  вокал (70 год.) 

Тема 2.1 Гігієна  і  збереження  голосу (6 год.) 

Теоретичні  заняття: згубний  вплив  шкідливих  звичок на співочий  голос; 

мускулатура  артикуляційного  апарату; гігієна  голосу. 

 

Тема 2.2 Вокально-технічні  прийоми  виконання (64 год.) 

Теоретичні  заняття (14 год.): джазова  манера  співу; вокальний  прийом – гроулінг; 

ритміко-мелодична  і  текстова  імпровізація; техніка  співу  мелізмів; 

філіфровка  звуку; головний  і  грудний  резонатори; жанрова  стилістика; 

види  вокалізації; засоби  досягнення  виконавської  майстерності. 

Практичні  заняття (50 год.): відпрацювання  елементів  джазової  манери  співу; 

формування  навичок  імпровізації; відпрацювання  навичок  виконання  мелізмі; 

закріплення  і  вдосконалення  навичок  філіровки  звуку; відпрацювання  навичок  

використання  головного  і  грудного  резонаторів; закріплення  і  вдосконалення  

навичок  співочого  дихання; закріплення  і  вдосконалення  навичок  дикції  і  

артикуляції; закріплення  навичок  самоконтролю  інтонування; закріплення  і  

вдосконалення  навичок  атаки  звуку; закріплення  і  вдосконалення  співочого  

вібрато; закріплення і вдосконалення навичок сольного  співу, багатоголосся  з  

супроводом  і  без  нього; вдосконалення  звуковисотного  діапазону; вдосконалення  

динамічного  діапазону. 

 

ТЕМА 2 Вокально-ансамблевий спів (робота над учбовим репертуаром, 

підготовка  концертних  номерів) – (70 год.) 

Практичні  заняття: вивчення  пісень  та  робота  над  виразністю  виконання; процес  

вживання  в  художній  образ; відпрацювання  навичок  сольного  співу; 

відпрацювання навичок інтонаційно-злагодженого звучання при виконанні  

багатоголосся; дикційні, ритмічні, та  інтонаційні  особливості  виконуваних  творів; 

манера  співу; динамічний  план; аналіз  і  корекція  дихання, фразування, позначення  

моментів  вступу  і  зняття; контроль  чистоти  інтонування; виконання  пісні, її  

фрагментів  під  фортепіано, фонограму; закріплення  і  вдосконалення  навиків  

роботи  з  мікрофоном; формування  сценічної  культури; участь  в  концертних  

програмах. 

ТЕМА 3. Підсумкове  заняття (2 год.) Клас-концерт 

 

ІV Прогнозований  результат 

 

Початковий рівень ,перший клас. 

Учні  повинні  знати: 

- елементарну  будову  і  роботу  голосового  апарату; 
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- принципи  співочого дихання; 

- відомості  про співочу поставу; 

- роль  артикуляційного  апарату  у  вокалізації; 

- основні  фізичні  властивості  звуку; 

- елементи  музичної  побудови – мелодія,  пісня; 

- вокальні штрихи – legato, staccato; 

- елементи  динаміки –  f , p; 

- основи  сценічної  культури. 

Учні  повинні  вміти: 

- виконувати  вправи  на розвиток  співочого дихання; 

- виконувати  вправи  на  розвиток  дикції  і артикуляції; правильно  формувати  

голосні; 

- співати  нефорсованим  голосом; 

- виконувати  дрібні тривалості  у  швидкому  темпі; 

- виконувати  вправи  на розвиток  динаміки; 

- виконувати  вправи  на  розвиток  виконання  штрихів; 

- контролювати  звуковий  баланс  і  синхронність  виконання  при  ансамблевому  

співі; 

- співати  в  ансамблі (в  унісон),  з мікрофоном  під фортепіано або фонограму 

 

Початковий рівень  другий клас 

 

Учні  повинні  знати: 

- правила  гігієни  і  збереження  голосу; 

- поняття -  діапазон; 

- класифікацію  голосів  за  висотою  і  тембром; 

- поняття – співоча  постава; 

- поняття – опора  дихання, звуку; 

- особливості  співочої  дикції; 

- поняття – чистота  інтонування; 

- поняття – звукоутворення; 

- динамічні  відтінки – f ,ff, p, pp; 

- вокальні  штрихи – legato, nonlegato, staccato; 

- елементи  музичної  побудови – фраза, мотив, речення; 

- особливості  ансамблевого  виконання; 

- основи  сценічної  культури. 

Учні  повинні  вміти: 

- вірно дихати (робити спокійний вдих, не піднімати плечі, рівномірно  

використовувати дихання  при  співі  музичної  фрази, співати  короткі  фрази  на  

одному  диханні); 

- користуватися  чіткою  дикцією  при  співі  нескладних  мелодій; 

- правильно  формувати  голосні  звуки; 

- користуватися  плавним  голосоведенням; 

- співати не форсованим  звуком  на  зручних  позиціях; 

- користуватися  при  співі  елементарними  засобами  музичної  виразності; 
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- виконувати  елементи  двоголосся; 

- контролювати  звуковий  баланс  і  синхронність  виконання  при  ансамблевому  

співі; 

- співати  в ансамблі  з  мікрофоном  під  фортепіано  або  фонограму. 

 

Початковий рівень третій клас 

 

Учні  повинні  знати: 

- правила  гігієни  і  збереження  голосу; 

- регістри  діапазону; 

- поняття -  звуковисотний, динамічний  діапазон; 

- поняття – співоча  постава; 

- поняття – опора  дихання, звуку; 

- типи  дихання – нижньореберне, верхньореберне; 

- вплив  дикції  на якість  виразного  виконання; 

- поняття – перехідні, міжрегістрові  звуки; 

- поняття – м’яка  атака  звуку; 

- поняття – нестійка  інтонація; 

- поняття – вокальні  штрихи; 

- поняття – вокальна  динаміка; 

- елементи  музичної  побудови – кульмінація, реприза, кода; 

- поняття – види  ансамблю; 

- поняття – мелодичний і гармонічний  стрій в ансамблі; 

- основи  сценічної  культури. 

Учні  повинні  вміти: 

- виконувати  вправи  на розвиток  опори  дихання; 

- виконувати  вправи на  оволодіння  нижньореберним  диханням; 

- користуватися  чіткою  дикцією; 

- співати по можливості  осмисллено і виразно; 

- виконувати  вправи на відпрацювання  перехідних  звуків; 

- виконувати  вправи  на відпрацювання  м’якої  атаки  звуку; 

- користуватися  навиками  співу в ансамблі (унісон, двоголосся); 

- користуватися  при  співі  засобами  музичної  виразності; 

- співати з мікрофоном; 

- реалізовувати  набуті  навички  на  сцені. 

 

Основний   рівень,  четвертий клас 

 

Учні  повинні  знати: 

- правила  гігієни  і  збереження  голосу; 

- поняття – академічна  манера  виконання; 

- поняття – основний  тон, обертони; 

- поняття – м'яка, тверда  атака  звуку; 

- поняття – спів а capella; 

- поняття – опора  звуку; 
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- поняття – дикційна  ритміка; 

- поняття – багатоголосся; 

- поняття – вокальна  динаміка; 

- типи  дихання; 

- поняття – співоче  звукочастотне вібрато; 

- основи  сценічної  культури. 

Учні  повинні  вміти: 

- виконувати  нескладні  вокалізи у академічній  манері; 

- виконувати  вправи  на розвиток  м’якої  та  твердої  атаки  звуку; 

- виконувати  вправи  на оволодіння  співочим  диханням; 

- виконувати  вправи  на  розвиток  рухливості  артикуляційного  апарату; 

- виконувати  елементи  багатоголосся з супроводом  і  без  нього; 

- виконувати  вправи  на  відпрацювання  співочого  звукочастотного вібрато; 

- виконувати  вправи на розширення  звуковисотного  діапазону; 

- виконувати  вправи на  розвиток  динамічного  діапазону; 

- користуватися  навиками  співу  в  ансамблі; 

- користуватися  засобами  музичної  виразності  при  співі; 

- працювати  з  мікрофоном; 

- реалізовувати  набуті  навички  на  сцені. 
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Основний  рівень,  п’ятий  клас 

 

Учні  повинні  знати: 

- правила  гігієни  і  збереження  голосу; 

- роль  тренувального  навантаження  в  мутаційний  період; 

- поняття – народна  манера  співу; 

- поняття – діафрагмальне  дихання; 

- поняття – примарні  звуки; 

- поняття – м’яка, тверда, придихова  атака  звуку; 

- поняття – фальцетний  спів; 

- поняття – шиплячі, губо-зубні, проривні  звуки; 

- поняття – мікшування. 

Учні  повинні  вміти: 

- користуватися  народною  манерою  співу; 

- виконувати  репертуарні  пісні; 

- виконувати  вправи  на  розвиток  співочого  дихання; 

- виконувати  вправи  на  розвиток  рухливості  артикуляційного  апарату; 

- виконувати  вправи  на оволодіння  атакою  звуку; 

- виконувати  елементи  багатоголосся; 

- користуватися  фальцетним  співом; 

- виконувати  вправи на відпрацювання  співочого  вібрато; 

- виконувати  вправи  на розширення  звуковисотного  діапазону; 

- виконувати  вправи  на  відпрацювання  перехідних  звуків; 

- виконувати  вправи  на  розширення  динамічного  діапазону; 

- правильно формувати  шиплячі, губо-зубні, проривні звуки у роботі з  

мікрофоном; 

- користуватися  мікшуванням; 

- користуватися  навиками  співу  в  ансамблі; 

- користуватися  засобами  музичної  виразності  при  співі; 

- реалізовувати  набуті  навички  на  сцені. 

 

Вищий  рівень, шостий  клас 

 

Учні  повинні  знати: 

- правила  гігієни  і  збереження  голосу; 

- поняття – вокальна  імпровізація; 

- поняття – техніка  художнього  співу; 

- поняття – мелізми; 

- поняття – головний  резонатор; 

- поняття – вокальна  стилістика; 

- поняття – змішані  типи  дихання; 

- поняття – сценічна  майстерність. 

Учні  повинні  вміти: 

- користуватися  навичками  співочого  дихання; 

- користуватися  навичками  дикції  і  артикуляції; 
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- користуватися  засобами  музичної  виразності; 

- володіти  атакою  звуку; 

- контролювати  інтонацію; 

- виконувати  нескладні  мелізми; 

- вірно  формувати  співоче  вібрато; 

- користуватися  навичками  вільної  імпровізації; 

- користуватися  головним  резонатором; 

- співати сольно, баготоголосно  з супроводом  і  без  нього; 

- користуватися  навичками  співу  в  ансамблі; 

- працювати  з  мікрофоном; реалізовувати  набуті  навички   сцені 

 

Вищий  рівень, сьомий клас 

 

Учні  повинні  знати: 

- правила  гігієни  і  збереження  голосу; 

- поняття – джазова  манера  співу; 

- поняття – гроулінг; 

- поняття – ритміко-мелодична  і  текстова  імпровізація; 

- поняття – техніка  співу; 

- поняття – філіровка  звуку; 

- поняття – головний  і  грудний  резонатори; 

- поняття – жанрова  стилістика; 

- поняття – види  вокалізації; 

- засоби  досягнення  виконавської  майстерності. 

Учні  повинні  вміти: 

- користуватися  навичками  співочого  дихання; 

- користуватися  навичками  дикції  і  артикуляції; 

- користуватися  засобами  музичної  виразності; 

- володіти  атакою  звуку; 

- контролювати  інтонацію; 

- виконувати  нескладні  мелізми; 

- вірно  формувати  співоче  вібрато; 

- користуватися  навичками  вільної  імпровізації; 

- користуватися  елементами  джазової  манери  співу; 

- користуватися  головним  і  грудним  резонаторами; 

- співати  сольно, багатоголосно  з  супроводом  і  без  нього; 

- користуватися  навиками  співу  в  ансамблі; 

- працювати  з  мікрофоном; 

- реалізовувати  набуті  навички  на  сцені. 
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СОЛЬФЕДЖІО ТА ТЕОРІЯ МУЗИКИ 

 

Навчальна програма художньо-естетичного напряму позашкільної освіти для 

профільної Школи естрадного мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та молоді. 

7 років навчання. 

Автор упорядник: Василакі О.Г. – керівник профільної Школи естрадного 

мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та молоді. 

 

 

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Особливе місце у системі навчально-виховної роботи в  школі естрадного 

мистецтва  належить заняттям сольфеджіо та теорією музики, що є систематизованим 

курсом  в циклі музично-теоретичних предметів. Даний курс розрахований на 7 років 

навчання, для учнів з 6 років. Завдання даного курсу полягає в тому, щоб дати учням 

міцну теоретичну і практичну систему знань і навичок, необхідну для проходження 

даного предмету, та виховуватимуть основи музичного мислення для розвитку 

музичних здібностей і активізації творчого потенціалу учня. 

Курс елементарної теорії музики має на меті дати теоретичні знання учням в 

рамках початкової музичної освіти, а курс сольфеджіо - спрямований на практичне 

втілення набутих знань та вмінь, виховання музичного слуху, розвиток зацікавленості 

та любові до музики. 

Курс сольфеджіо та теорії музики повинен навчити учня свідомо відноситись до 

музичних явищ, з якими він стикається в навчальному процесі і творчій діяльності. 

Тому музично-теоретична освіта має бути тісно пов’язана з основною музичною 

спеціалізацією учня- естрадним співом або  грою на музичному інструменті. 

Методика викладання елементарної теорії музики координується з навиками 

,набутими по курсу сольфеджіо. Заняття проходять у тісному методологічному 

зв´язку. 

     Програма сольфеджіо та теорії музики такі форми роботи: 

1. Теоретичні знання 

2. Вокально-інтонаційні навички 

3. Сольфеджування і спів з листа 

4. Метроритмічне засвоєння 

5. Музичне сприймання (слуховий аналіз) 

6. Музичний диктант 

7. Виховання творчих навичок 

I. ТЕОРЕТИЧНІ ЗНАННЯ 

На заняттях даного курсу вивчаються, записуються, аналізуються  основи 

музичної теорії, тому необхідно познайомити учнів з основними музичними 

поняттями і термінами, позначенням темпів, динамічних відтінків і тощо. 

Знання і вміння ,які учні отримують протягом семи років навчання, спрямовані на 

формування систематизованої бази теоретичних знань і розвиток музичного 

мислення (звуковисотного, образного та творчого). 
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II. ВОКАЛЬНО-ІНТОНАЦІЙНІ НАВИЧКИ 

Постійна і необхідна форма роботи на заняттях сольфеджіо є вокально-інтонаційні 

вправи (спів гам, інтервалів, акордів ,акордових послідовностей, секвенцій, тощо) 

вони виховують і розвивають музичний слух (ладовий, гармонічний, внутрішній). 

Вокально-інтонаційні вправи дають можливість закріпити теоретичні відомості. Для 

вокалістів цей вид роботи є і обов’язковим.                                

III. СОЛЬФЕЖУВАННЯ І СПІВ З ЛИСТА 

     Сольфеджування є основною формою роботи в класі. При сольфеджуванні 

виробляються практичні співочі навички, висотно-інтонаційна точність, виховується 

почуття ладу . Робота у цьому напрямку повинна проводитись протягом всіх років 

навчання. При сольфеджуванні та співі з нот (читка з листа) педагогу треба добитися 

правильної чистоти інтонування  співу  та чіткості схем тактування. 

Для вирішення завдань, поставлених  програмою передбачена робота за 

підручником "Сольфеджіо на ритмоінтонаційній основі сучасної естрадної музики". 

М. Серєбряного, в якому зібрані приклади з пісенного та інструментального 

фольклору різних  творів музичної класики, зразки вітчизняної та зарубіжної 

естрадної і джазової музики. 

IV. МЕТРОРИТМІЧНЕ ЗАСВОЄННЯ 

Для вокаліста-естрадника  дуже важливим є виховання відчуття ритму і метру. 

Неможлива ритм від звуковисотної організації звуків. Отже ,звертаючи увагу на 

правильність відтворення ритму педагог повинен підкреслити, що часові 

співвідношення музичних звуків такі ж струнко організовані як і їх звуковисотні 

співвідношення.        

         При розборі музичного твору чи фрагменту слід дотримуватись такої 

послідовності: 

1. Темп (швидкість виконання) в поєднанні з характером твору; 

2. Чергування тривалостей (довгих –коротких, паузи  тощо) 

3. Ділення мелодії на мотиви, фрази, речення  тощо. 

 

 

V. МУЗИЧНЕ СПРИЙМАННЯ (СЛУХОВИЙ АНАЛІЗ) 

Слуховий аналіз є в курсі сольфеджіо обов’язковою формою роботи над 

розвитком музичного слуху учня. Музично-теоретичні знання ,практично втілення у 

вокально-інтонаційних вправах, мають бути осмисленні та використані у слуховому 

аналізі. Учень має розрізняти на слух всі вивченні теоретичні поняття (види музичних 

гам, інтервалів, акордів, гармонічних послідовностей тощо). Слуховий аналіз тісно 

пов'язаний  з  всіма формами роботи на заняттях сольфеджіо. 

VI. МУЗИЧНИХ ДИКТАНТ. 

       Музичний диктант є найскладнішою  формою роботи у цьому курсі. У роботі над 

музичним диктантом синтезуються всі знання і навички учня, визначається рівень їх 

слухового розвитку. 

VII. ВИХОВУВАННЯ ТВОРЧИХ НАВИКІВ. 

Творчі вправи закріплюють те що є необхідним для успішного засвоєння 

матеріалу, допомагають у виконавській практиці. Різноманітні форми творчих 
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завдань( складання підголосків до заданої мелодії, складання мелодичних   та 

ритмічних фраз, підбір ритмічного супроводу та акомпанементу . 

 

ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

                                                 Перший клас 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

Всього Теорет. Практ. 

1. Вступне заняття 1 1 --- 

2. Музичний звук. Властивості музичного звуку. 1 1  

3. Нотне письмо. 2 1 1 

4. Звукоряд .Лад. Мажор ,мінор. 2 1 1 

5. Ступені ладу. Стійкі і нестійкі ступені ладу. 

Тоніка  
3 1 2 

6. Метр і ритм. Розмір 2/4. 6 3 3 

7. Гама.Будова мажорної гами.До-мажор 10 4 6 

8. Будова мінорної гама. Ля-мінор. 4 2 2 

9 Знаки альтерації. 2 1 1 

10 Басовий ключ. 2 1 1 

11 Підсумкове заняття 1 --- 1 

                                                          ВСЬОГО: 36 18 18 

 

Другий клас 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

Всього Теорет. Практ. 

1. Вступне заняття 1 1 --- 

2. Паралельні тональності  (соль-мажор, мі –мінор) 4 2 2 

3 Інтервал. Ступенева і тонова величина інтервалу. 

Числове позначення інтервалу 
10 7 3 

4  Побудова інтервалів вверх і вниз 10 3 7 

5. Фа-мажор і ре-мінор. 3 1 2 

6 Розмір ¾. Нота з крапкою. 4 1 3 

7 Поняття обернення. Обернення інтервалів. 6 2 4 

8 Ре-мажор, сі-мінор. Три види мінору 6 2 4 

9. Правила групування тривалостей у простих 

розмірах( 2/4 ,2/3) 
4 2 2 

10. Сі-бемоль мажор, соль-мінор. Головні ступені 

тональності. 
2 1 1 

11 Консонуючі та дисонуючі інтервали 4 2 2 

12 Розмір 4/4. Ритмічні групи з шістнадцятими нотами 4 2 2 
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13  Мотив, фраза, речення, період. Секвенція 4 3 1 

14 Інтервали в тональності на прикладі до-мажору і 

ля мінору. Діатонічні інтервали 
6 3 3 

15 Повторення вивченого матеріалу, відпрацювання 

практичних навичок 
5 --- 5 

16 Підсумкове заняття 1 --- 1 

                                                          ВСЬОГО: 72 32 40 

                                                       

Третій клас 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

Всього Теорет. Практ. 

1. Вступне заняття 1 1 --- 

2. Побудова мажорної гама. Інтервали (повторення) 4 2 2 

3 Побудова мінорної гами. Обернення інтервалів 

(повторення ) 
4 2 2 

4. Поняття акорду Тризвук. Види тризвуків. 

Цифрове позначення тризвуків. 
8 4 4 

5   Гама ля –мажор ,фа-дієз -мінор 4 2 2 

6 Складний  розмір. Розмір 4/4. 2 1 1 

7 Обернення тризвуків. Цифрове позначення обернень 

тризвуків. 
6 3 3 

8 Мажорний тонічний тризвук і його обернення  у 

тональностях з 3-ма ключовими знаками. 
10 4 6 

9 Мінорний тонічний тризвук і його обернення 

.Побудова t 5/3 , t 6 ,  t 6/4  у тональностях з 3-ма 

ключовими знаками. 

10 4 6 

10 Розмір 3/8. Групування у розмірі 3/8. 2 1 1 

11 Буквена система позначень нот і знаків. 4 1 3 

12 Гама мі-бемоль-мажор, соль-мінор. 4 2 2 

13 Тризвуки головних ступенів ладу (T,S,D) та ії 

обернення. 
4 2 2 

14. Групування тривалостей у складних розмірах 4/4, 

6/8, 9/8 ,12/8. 
4 2 2 

15 Повторення вивченого матеріалу, закріплення навичок 4 --- 4 

16 Підсумкове заняття 1 1 --- 

                                                          ВСЬОГО: 72 32 40 

 

Четвертий клас 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

Всього Теорет. Практ. 
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1. Вступне заняття  1 1 --- 

2 Інтервали, обернення інтервалів, діатонічні 

інтервали (повторення) 
2 1 1 

3  Збільшені і зменшені інтервали. Тритони, тритони 

в ладу. 
4 2 2 

4. Тризвуки та її обернення. Тризвуки головних 

ступенів ладу (повторення ) 
4 2 2 

5 Септакорд. Домінант септакорд-основне 

положення. Цифрове позначення (Д 7) 
8 4 4 

6 Обернення  домінант септакорду. Цифрове 

позначення ( Д6/5    ,Д 4/3     ,Д2) 
8 4 4 

7 Гама мі-мажор ,до-дієз мінор. 4 2 2 

8. Синкопа і тріоль, як ритмічна особливість 2 1 1 

9 Побудова Д 7 і його обернень у мажорних 

тональностях до 4-х знаків 
8 4 4 

10. Побудова Д7 і його обернень у мінорних 

тональностях до 4-х знаків 
8 4 4 

11 Гама ля-бемоль мажор ,фа-мінор 4 2 2 

12 Одноіменні тональності. 2 1 1 

13. Побудова Д7 від звука з розв’язанням  в 

одноіменні тональності. 
4 2 2 

14 Побудова обернень Д7( Д6/5,Д4/3,Д2) від звука з 

розв’язанням у одноіменні тональності. 
8 4 4 

15. Повторення вивченого матеріалу, закріплення навичок. 3 --- 3 

16 Підсумкове заняття. 1  1 

                                                          ВСЬОГО: 72 32 40 

 

П’ятий клас 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

Всього Теорет. Практ. 

1 Вступне заняття 1 1 --- 

2 Д 7 з оберненнями та розв’язком у заданій 

тональності (повтор) 
6 3 3 

3 Гама сі-мажор, соль-дієз-мінор 4 2 2 

4 Гармонічний мажор 4 2 2 

5. Характерні інтервали у  гармонічному мажорі і 

мінорі 
8 4 4 

6 Перемінний розмір 2 1 1 

7 Поняття про просту двочастинну форму і просту 

трьохчастинну форму 
4 2 2 

8 Гамма ре-бемоль мажор, сі-бемоль мінор. 4 2 2 
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9 Збільшений тризвук і зменшений тризвук у 

натуральному та гармонічному мажорі і мінорі. 
8 4 4 

10 Поняття про відхилення і модуляцію 4 2 2 

11 Кварто-квінтове коло тональностей. Визначення 

ключових знаків за кварто-квінтовим колом. 
8 4 4 

12 Поняття енгармонічності у музиці. енгармонічні рівні 

звуки, енгармонічно рівні тональності. 
4 2 2 

13 Гармонічні послідовності в тональності 

(автентичний, плагальний, повний) 
10 4 6 

14 Повторення вивченого матеріалу, закріплення 

навичок. 
4 --- 4 

15. Підсумкове заняття. 1  1 

                                                        ВСЬОГО: 72 32 40 

 

Шостий клас 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

Всього Теорет. Практ. 

1. Вступне заняття 1 1 --- 

2 Види мінору і мажору (повтор) 2 1 1 

3. Поняття пентатоніки. Мажорна і мінорна пентатоніка. 4 2 2 

4. Гама  фа-дієз мажор, ре-дієз мінор 4 2 2 

5 Септакорди VII ступеня. 10 5 5 

6. Побудова септакордів  VІІ ст. від звука з 

визначенням тональності розв’язку  
4 2 2 

7. Гама соль-бемоль-мажор, мі-бемоль мінор. 4 2 2 

8 Гомофонічні та поліфонічні форми музичних творів 

(оглядово) 
2 1 1 

9 Септакорди ІІ ступеня. Ввідні септакорди 6 3 3 

10 Лади народної музики (іонійський, лідійський, 

дорійський, міксолідійський) 
8 4 4 

11 Використання кварто-квінтового кола тональностей для 

визначення ключових знаків у всіх тональностях. 
8 4 4 

12 Прості і складні метри і розміри. Правила групування у 

простих і складних розмірах (узагальнений повтор) 
8 4 4 

13 Спорідненість тональностей. Три ступені 

спорідненості тональностей 
6 4 2 

14 Повторення вивченого матеріалу, закріплення навичок 4 --- 4 

15  Підсумкове заняття 1  1 

                                                        ВСЬОГО: 72 35 37 
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Сьомий клас 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

Всього Теорет. Практ. 

1. Вступне заняття 1 1 --- 

2 Музичні лади, гама, тональність (узагальнений повтор) 8 4 4 

3 Поняття хроматизму. Хроматична гама 4 2 2 

4 Мажорна хроматична гама. Правила запису 

мажорної хроматичної гами. 
8 4 4 

5 Мінорна хроматична гама. Правила запису 

мінорної хроматичної гами. 
8 4 4 

6 До-дієз мажор, ля-дієз мінор 4 2 2 

7 Метр, ритм, правила групування ритмічних 

тривалостей, узагальнений повтор. 
4 2 2 

8 Мелізми (оглядово) 2 1 1 

9 До-бемоль –мажор, ля-бемоль-мінор 4 2 2 

10 Динаміка, темп (узагальнене повторення). Основні 

музичні терміни. 
8 4 4 

11. Поняття про споріднені та енгармонічнорівні 

тональності. 
4 2 2 

12 Інтервали, акорди(узагальнений повтор) 8 4 4 

13 Форми музичних творів(узагальнений повтор) 8 4 4 

14 Підсумкове заняття 1  1 

                                                       ВСЬОГО: 72 36 36 

 

ІV. ЗМІСТ  ПРОГРАМИ 

 

Перший клас 

ТЕМА 1.  Вступне  заняття. 

 

ТЕМА 2.   Музичний звук. Властивості музичного звуку. 

Загальне поняття про природу звуку, шумові і музичні звуки. Висота, гучність, 

тривалість, тембр. Поділ на октави, назви нот. 

 

ТЕМА 3. Нотне письмо. 

 Запис тривалостей, запис висоти на нотному стані, правопис скрипкового ключа, 

правопис пауз. 

 

ТЕМА 4. Звукоряд, лад, мажор, мінор. 

Поняття звукоряду. Лад – поняття, ладове тяжіння, тоніка, тональність, тон-півтон, 

мажор, мінор. 

 

ТЕМА 5.   Ступені ладу, стійкі і нестійкі ступені ,тоніка. 
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Вісім ступенів ладу, стійкі –нестійкі, тоніка, ввідні ступені. 

 

ТЕМА 6.   Метр, ритм, Розмір 2/4. 

Поняття метру, ритму, тривалостей, такт, тактова риска, двудольний метр, розмір 2/4. 

 

ТЕМА 7.    Гама. Будова мажорної гами, до-мажор. 

Поняття гами, будова мажорної гами на прикладі до-мажору. 

 

ТЕМА 8.   Будова мінорної гами. Ля-мінор. 

Будова мінорної гами на прикладі ля-мінору. 

 

ТЕМА 9.      Знаки альтерації.  

Загальне поняття альтерації, дієз, бемоль, бекар, дубль-дієз, дубль-бемоль. 

 

ТЕМА   10.   Басовий ключ. 

Запис нот у басовому ключі малої і великої октави. 

 

ТЕМА    11.  Підсумкове заняття. 

Контрольна робота або тест. 

  

Другий клас 

 

ТЕМА 1. Вступне заняття. 

 

ТЕМА 2. Паралельні тональності ( соль- мажор, мі-мінор). 

Загальне поняття паралельних тональностей на прикладі соль-мажора, мі-мінора. 

 

ТЕМА 3. Інтервал. Числове позначення ,ступенева і тонова величина інтервалу. 

Поняття інтервалу, чисті, малі, великі інтервали, ступенева і тонова величина 

інтервалу (складання таблиці інтервалів з прикладами) визначення  інтервалів на 

слух. 

 

ТЕМА 4. Побудова інтервалів  від заданої ноти. 

Навичка побудови і інтонування всіх  інтервалів вниз і верх від заданої ноти, 

визначення  на слух. 

 

ТЕМА 5. Фа-мажор, ре- мінор. 

Повтор побудови мажорної і мінорної  гами на прикладі фа- мажору і ре –мінору, повтор поняття 

паралельних  тональностей, інтонування гам, ступенів гами. 

 

ТЕМА 6. Розмір 3\4.Нота з крапкою. 

Трьохдольний метр, розмір 3\4, вивчення нота з крапкою. 

 

ТЕМА 7. Поняття обернення інтервалів. 
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Вивчення поняття «обернення інтервалів», закономірності обернення інтервалів 

(схематичне зображення), побудова і обернення інтервалів від заданої ноти. 

 

ТЕМА 8. Ре – мажор, сі- мінор. Три види мінору. 

Побудова і інтонування гами ре- мажор( гама, ступені, тоніка). Вивчення 

трьох видів мінору (натуральний, гармонічний, мелодичний) на прикладі сі- мінору.   

 

ТЕМА 9. Правила групування у простих розмірах 2\4,3\4. 

Поняття прості розміри. Правила групування у простих розмірах. 

 

ТЕМА 10. Сі –бемоль мажор, соль- мінор. Головні ступені тональності. 

Побудова і інтонування гами сі-бемоль мажор ,соль-мінор, ступені. Вивчення 

головних ступенів тональностей (тоніки, субдомінанти, домінанти) на прикладі Сі-

бемоль мажору, соль-мінору 

 

ТЕМА 11. Консонуючі та дисонуючі інтервали. 

Ознайомлення з звуковою характеристикою інтервалу,  вивчення консонуючих та диссонуючах 

інтервалів, закріплення навички побудови інтервалів від заданого звука. 

 

ТЕМА 12. Мотив, фраза, речення, період. Секвенція. 

Оглядове ознайомлення з основними складовими елементами музичної форми 

(мотив, фраза, речення, період). Вивчення поняття «секвенція». 

 

ТЕМА 13. Інтервали в тональності на прикладі до-мажору, ля –мінору. 

Діатонічні інтервали. 

Вивчення утворення інтервалів між ступенями натурального мажору та натурального 

мінору. Поняття «діатонічні інтервали». 

ТЕМА 14. Повторення вивченого матеріалу. 

Узагальнене повторення вивченого за рік  теоретичного матеріалу, закріплення 

практичних навичок. 

ТЕМА 15..Підсумкове заняття. 

Контрольна робота, або тест. 

 

Третій клас 

 

ТЕМА 1. Вступне заняття. 

 

ТЕМА 2. Побудова мажорної гами. Інтервали (повторення). 

Систематизоване повторення теми 7 (1клас), тем 3,4,13 (2клас). 

 

ТЕМА 3.   Побудова мінорної гами. Обернення інтервалів (повторення ). 

Систематизоване повторення теми 8 (1клас), тем 4,7 (2клас). 

 

ТЕМА 4. Поняття акорду. Види тризвука. Цифрове позначення тризвука. 
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Вивчення  понять акорд, тризвук, види тризвука (В 5\3 ,М5\3, Зб5\ 3,Зм5\3). Цифрове 

позначення тризвуків. 

 

ТЕМА 5. Гама ля-мажор, фа-дієз мінор. 

Побудова і інтонування гам ля-мажор, фа-дієз мінор (натуральний, гармонічний), 

ступені, тонічний тризвук, повтор головних ступенів тональності (Т,S D) на прикладі 

даних гам. 

 

ТЕМА 6. Складний розмір. Розмір 4\4. 

Ознайомлення з складними розмірами (4\4,4\8,6\4,6\8.). Вивчення розміру 4\4. 

 

ТЕМА 7. Обернення тризвуків. Цифрове позначення обернень тризвуків. 

Повтор поняття обернення. Вивчення обернення тризвуків  і їх цифрових позначень . 

 

ТЕМА 8.  Мажорний тонічний тризвук і його обернення у тональностях з 3-ма 

ключовими знаками. 

Побудова і інтонування Т 5\3,Т6,Т6\4 у до-мажорі, фа- мажорі, соль-мажорі, ре-мажорі, 

сі-бемоль –мажорі, мі.-бемоль-мажорі, ля-мажорі. 

 

ТЕМА 9. Мінорний тонічний тризвук і його обернення. Побудова t 5\3 ,t 6,     t 6\4  

в мінорних тональностях з 3-ма знаками. 

Побудова і інтонування вказаних акордів у ля-мінорі, ре-мінорі, мі-мінорі, соль-

мінорі, сі-сінорі, фа-дієз мінорі. 

 

ТЕМА 10. Розмір 3\8.Групування у розмірі 3\8. 

Повтор понять, простий розмір, тридольний метр. Вивчення розміру 3\8 і групування 

тривалостей у 3\8. Виконання ритмічних партитур. 

 

ТЕМА 11. Буквена система позначень звуків і знаків . 

Вивчення системи буквеного позначення звуків нотних знаків. 

 

ТЕМА 12. Гама мі-бемоль-мажор, соль-мінор. 

Побудова і інтонування гам мі-бемоль-мажор, соль-мінор (натуральний, 

гармонічний), ступені, тоніка, тризвуки головних ступенів. 

 

ТЕМА 13.  Тризвуки головних ступенів, та їх обернення. 

Побудова, інтонування  тризвуків головних ступенів у мажорі і мінорі, цифрове 

позначення, обернення у тональностях до 3-х знаків. 

 

ТЕМА 14.   Групування у складних розмірах 4/4,6/8,12/8. 

Повтор понять складний розмір, дводольний та тридольний метр, вивчення правил 

групування у складних розмірах . 

 



32 
 

 

ТЕМА 15. Повторення вивченого матеріалу та закріплення практичних навичок 

Узагальнене повторення теоретичного матеріалу, вивченого за рік, закріплення 

практичних навичок. 

 

ТЕМА 16. Підсумкове заняття. 

Контрольна роботу або тест. 

  

Четвертий клас 

 

ТЕМА 1. Вступне заняття. 

 

ТЕМА 2. Інтервали, обернення інтервалів, діатонічні інтервали. 

Систематизоване повторення теми 2,теми3,теми 7,теми13 за 2 клас. 

 

ТЕМА 3. Збільшені і зменшені інтервали. Тритон, тритони в ладу. 

Вивчення понять збільшеного і зменшеного інтервалу, тритону. Вивчення  

розташування і розв’язку тритонів в ладу. 

 

ТЕМА 4. Тризвуки і їх обернення. Тризвуки головних ступенів ладу (повтор). 

Систематизоване повторення теми4,теми7,теми13 за 3 клас. 

 

ТЕМА 5. Септакорд .Домінантсептакорд-основне положення. Цифрове 

позначення (Д7). 

Вивчення понять септакорд, види септакордів. Вивчення поняття домінантсептакорд, його 

інтервальний склад, схеми розв’язання. Цифрове позначення септакордів. 

 

ТЕМА 6. Обернення  домінантсептакоду. Цифрове позначення (Д6/5,Д4/3,Д2). 

 Повтор поняття обернення акорду. Вивчення обернень домінант септакорду, їх схем 

розв’язків, цифрового позначення. 

 

ТЕМА 7.  Гами мі-мажор, до-дієз мінор. 

Побудова і інтонування гами мі- мажор, до-дієз мінор (натуральний, гармонічний, 

мелодичний); ступені, головні ступені, акорди. 

 

ТЕМА 8. Синкопа і тріоль як метро-ритмічна особливість. 

Повтор понять метр, ритм, вивчення поняття синкопа і тріоль, виконання ритмічних 

партитур з синкопами та тріолями. 

 

ТЕМА 9. Побудова Д7 і його обернень у мажорних тональностях до 4 знаків. 

Вивчення і набуття навику побудови і інтонування Д,,Д6/5,Д4/3,Д2 у мажорних 

тональностях 4-знаків. 

 

ТЕМА 10. Побудова Д7 і його обернень у тональностях до 4-х знаків. 
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Вивчення і здобуття навику побудови і інтонуванняД7 ,Д6/5 ,Д4/3 ,Д 2 у мінорних тональностях 

до 4-х знаків. 

 

ТЕМА 11. Гама ля-бемоль мажор ,фа- мінор. 

Побудова і інтонування гам ля- бемоль мажор, фа- мінор (натуральний, гармонічний, 

мелодичний) ступені, головні тризвуки  акорди. 

 

ТЕМА 12. Одноіменні тональності. 

Повтор понять тональність, гамма. Вивчення понять  однойменність, визначення  

одноіменних тональностей.  

 

ТЕМА 13. Побудова Д7  від заданого звука з розв’язанням  у одноіменні 

тональності. 

Вивчення і набуття навику побудови і інтонування  Д 7 від звука і вміння розв’язати 

у одноіменні тональності. 

 

ТЕМА 14. Побудова Д6/5 ,Д 4/3 ,Д2  від заданого  звука  з розв’язком у одноіменні 

тональності.  

Вивчення і набуття навику побудови і інтонування  обернень Д7 від заданого  звука і 

вміння  розв’язати  у одноіменні тональності. 

 

Тема 15. Повторення вивченого і закріплення набутих практичних  навичок. 

Узагальнене повторення вивченого теоретичного матеріалу, закріплення набутих 

практичних навичок. 

 

ТЕМА 16. Підсумкове заняття. 

Контрольне опитування, тест. 

 

П'ятий клас 

 

ТЕМА 1. Вступне заняття. 

 

ТЕМА 2. Д7 і його обернення у заданій тональності (повторення ). 

Систематизоване повторення тем 5,6,9,10 за 4 клас. 

 

ТЕМА 3. Гама сі- мажор, соль- дієз  мінор. 

Побудова гам сі- мажор, соль-дієз мінор (натуральної, гармонічної, мелодичної) 

ступені, тризвуки, Д7 з оберненнями і розв’язками. 

 

ТЕМА 4. Гармонічний мажор.  

Повтор понять лад, мажор. Вивчення поняття гармонічний мажор, інтонування і побудова. 

 

ТЕМА 5. .Характерні інтервали у гармонічному мажорі і мінорі. 
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Повторення тем 3, 4 за 2 клас, теми 4 за 5 клас. Вивчення поняття характерний інтервал, 

побудова і інтонування характерних інтервалів у гармонійному мінорі і мажорі. 

 

ТЕМА 6.  Перемінний розмір . 

Повторення теми 6 за 1 клас. Вивчення поняття перемінний розмір. Ритмічні вправи  

у перемінному розмірі. 

 

ТЕМА 7. Поняття про просту двочастинну і просту трьохчастинну форму. 

Ознайомлення з загальним поняттям музичної форми (побудова і структура) 

вивчення структури побудови простих музичних форм. 

 

ТЕМА 8. Гама ре-бемоль мажор, сі-бемоль мінор. 

Побудова і інтонування  гами ре-бемоль мажор(2 виду), сі-бемоль мінор (3 виду) 

ступені, тризвуки, Д7 з оберненнями і розв'язками. 

 

ТЕМА 9.  Збільшений тризвук та зменшений тризвук у натуральному і 

гармонічному мажорі і мінорі. 

Повторення теми 3 за 3 клас. Вивчення і набуття навику пошуку і побудови З б 5/3 та ЗМ 5/3 у 

натуральному та гармонічному мажорі та мінорі у тональностях до 3-х знаків. 

 

ТЕМА 10.  Поняття про відхилення і модуляцію. 

Вивчення понять відхилення, модуляція. Набуття навику визначення  відхилень або 

модуляцій у прослуханих або аналізованих музичних прикладах.  

 

ТЕМА 11. Кварто-квінтове коло тональностей. Визначення ключових знаків 

тональностей за кварто-квінтовим колом. 

Повторення понять тональність,ключові знаки. Вивчення принципу побудови кварто-

квінтового кола тональностей, набуття навику визначення ключових знаків  

тональностей за кварто-квінтовим колом. 

 

ТЕМА 12.  Поняття енгармонічної рівності у музиці. Енгармонічно рівні  звуки, 

інтервали, тональності. Вивчення поняття енгармонічної рівності у музиці. Навик 

побудови і визначення енгармонічно рівних звуків, інтервалів, визначення 

енгармонічно рівних тональностей за кварто-квінтовим колом. 

 

ТЕМА 13. Гармонічні послідовності у  тональності. 

Повторення понять головних акордів тональності. Вивчення правил побудови гармонічних 

послідовностей 3 видів –автентичної, плагальної, повної; набуття навику побудови і інтонування 

даних видів послідовностей і тональностях до 3-х знаків. 

 

ТЕМА 14. Повторення вивченого матеріалу, закріплення набутих навичок. 

Узагальнене повторення вивченого теоретичного матеріалу, закріплення набутих 

практичних навичок. 
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ТЕМА 15. Підсумкове заняття. 

Контрольне опитування, тест. 

Шостий клас 

 

ТЕМА 1. Вступне заняття. 

 

ТЕМА  2.  Види мінору і мажору (повтор) (1год.). 

Повторення 3-х видів мажору і 3-х видів  мінору. Побудова і інтонування від заданого 

звука мінору і мажору. 

 

ТЕМА 3. Поняття пентатоніки. Мажорна і мінорна пентатоніки (1год.). 

Вивчення поняття пентатоніки. Ознайомлення з будовою мажорної і мінорної пентатоніки. 

 

ТЕМА 4. Гами фа-дієз мажор, ре-дієз минор (1год.). 

Побудова і інтонування гами фа- дієз мажор (2види), ре-дієз мінор (з- види), 

тризвуків, Д7 з оберненнями і розв’язками. 

 

ТЕМА 5. Септакорди VII ступені (1год.). 

Повторення понять акорд, септакорд. Вивчення септакорду VII ступеня, правила 

побудови, обернення та розв’язку. Інтонування VII7. 

 

ТЕМА 6. Побудова септакордів VII ступені від заданого звука з пошуком 

тональності розв'язку (1год.). 

Набуття навику побудови септакордів VII з пошуком тональності розв’язку у мажор 

і мінор. 

 

ТЕМА 7. Гама соль-бемоль мажор, мі-бемоль мінор (1год.). 

Побудова і інтонування гами соль-бамоль мажор (2 види), мі-бемоль мінор (3 види), тризвуки, Д7 

з оберненнями та розв’язками. 

 

ТЕМА 8. Септакорди ІІ ступені. Ввідні септакорди( 8 год.) 

Повторення поняття септакорд. Вивчення поняття ввідний септакорд, септакорду ІІ 

ст., правил побудови, обернення та розв’язку. 

Практичні навички: побудова  і інтонування ІІ7 у до мажорі і ля мінорі з розв’язком; 

сольфеджування номерів (Серебряний №№55, 18, 1, 6); аналіз на слух інтервалів, II7 

з розв’язком в ладу; музичний диктант. 

 

ТЕМА 9. Лади народної музики(ознайомлення)(4 год.) 

Ознайомлення з іонійським, лідійським, міксолідійським, дорійським ладом. 

Практичні навички: сольфеджування номерів (Серебряний №№55,18,1,6); аналіз на 

слух іонійського, лідійського, міксолідійського, дорійського ладів. 

ТЕМА 10. Використання кварто-квінтового кола тональностей для визначення 

ключових знаків у всіх тональностях (12 год.). 
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Повторення принципів побудови кварто-квінтового кола тональностей, вивчення 

правил визначення ключових знаків у всіх тональностях за допомогою кварто-

квінтового кола тональностей.  

Практичні навички: визначення ключових знаків у всіх тональностях за допомогою 

кварто- квінтового кола тональностей; сольфеджування номерів (Серебряний №31, 

55, 18, 1, 6) ;спів з листа номерів (Фліс, Якубяк №636) аналіз на слух інтервалів,VII7, 

ІІ7, з розв’язком в ладу; творче завдання. 

 

ТЕМА 11. Прості та складні метри та розміри. Правила групування тривалостей 

(узагальнений повтор)(8 год.).  

Повторення простих розмірів (2\4,3\4,3\8); складних розмірів (4\4,6\8,9\8,12\8); 

повторення правил групування тривалостей .  

Практичні навички: вправи на групування ритмічних малюнків  у 

4\4,6\8,12\8;вистукування ритмічних партитур; сольфеджування номерів 

(Серебряний №69,83); творче завдання; ритмічний диктант. 

 

ТЕМА 12. Спорідненість тональностей (оглядово) (3год.). 

Ознайомлення з поняттям споріднення тональностей. 

 Практичні навички: сольфеджування номерів (Серебряний №69,83) аналіз на слух 

інтервалів ,VII7 ,ІІ7, з розв’язком в ладу. 

 

ТЕМА 13. Повторення вивченого матеріалу, закріплення навичок (6 год.). 

 Узагальнене повторення вивченого теоретичного матеріалу, закріплення набутих 

практичних навичок; сольфеджування вивчених номерів; виконання ритмічних 

партитур. Аналіз на слух. 

 

ТЕМА 14. Підсумкове заняття (2 год.). 

Контрольне опитування-тест. 

 

Сьомий клас 

 

ТЕМА 1. Вступне заняття (1год.) 

 

ТЕМА 2. Музичні лади, гами, тональності (узагальнене повторення) (8 год.). 

Повторення понять музичний лад, гама, тональність, побудов мажорних гам, 

(натуральної, гармонічної), побудови мінорних гам (натуральної, гармонічної, 

мелодичної), ступені гами. 

Практичні навички: інтонування всіх гам до 6-знаків,розв'язку нестійких ступенів у 

стійкі, головні ступені; сольфеджування номерів (Серебряний №69,83); аналіз на слух 

гам, функцій акордів в ладу. 

 

ТЕМА 3. Поняття хроматизму, хроматична гама (4 год.). 

Вивчення поняття хроматизм. Будова і правила правопису мажорної хроматичної  і 

мінорної хроматичної гами.  
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Практичні навички: побудова мажорної хроматичної  гами (до мажор) і мінорної 

хроматичної гами (ля-мінор); сольфеджування номерів (Серебряний №31); аналіз на 

слух мажорної хроматичної  і мінорної хроматичної гами, функцій акордів в ладу. 

 

ТЕМА 4.  Інтервали  (детальне повторення) (10 год.). 

Повторення: інтервал, величини вимірів інтервалу, діатонічні інтервали, тритони, 

характерні інтервали, обернення інтервалів, розв’язання інтервалів;  

Практичні навички: інтонування  і побудова  інтервалів від звука і в тональності; 

аналіз на слух діатонічні інтервали, тритони, характерні інтервали; інтервальний 

диктант; сольфеджування номерів (Серебряний №1,6,12,16). 

 

ТЕМА 5. Акорди (детальне повторення)(10 год.). 

Повторення: акорд, тризвук (4-ри види), септакорд (Д7,VII7,II7), обернення тризвуків, 

септакордів, розв’язання септакордів. 

Практичні навички:  Побудова і інтонування тризвуків і септакордів, їх обернень і 

розв’язків  у тональності, сольфеджування номерів (Серебряний №31, 55, 69); 

гармонічні послідовності у ладу; аналіз на слух: тризвук (4 види), септакорд 

(Д7,VII7,II7), обернення, творче завдання. 

 

ТЕМА 6. Гама до- дієз мажор і ля- дієз мінор(4год.). 

Практичні навички: побудова і інтонування гам  до- дієз мажор (2 види), ля-дієз мінор 

(3 види) ступені, тризвуки, Д7 з оберненнями і розв'язками; сольфеджування номерів 

(Серебряний №31,55,69); аналіз на слух інтервалів, Д7 Д6\5,Д4\3,Д2 в ладу. 

 

ТЕМА 7. Метр, ритм, правила групування тривалостей (узагальнене повторення) 

(4 год). 

Повторення понять: метр(2-х дольний та 3-х дольний), прості, складні розміри, ритм, 

правил групування тривалостей, ритмічні особливості (тріоль, синкопа). 

Практичні навички: вправи на групування ритмічних малюнків; вистукування 

ритмічних партитур; сольфеджування номерів (Серебряний №69, 83, 31, 55); творче 

завдання; ритмічний диктант. 

 

ТЕМА 8. Мелізми (оглядово) (2 год.). 

Ознайомлення з найбільш вживаними мелізмами (форшлаг, трель, мордент, 

групетто). 

Практичні навички: сольфеджування номерів (Серебряний №69, 83, 31, 55); творче 

завдання; музичний диктант; аналіз на слух форшлаг, трель, мордент, групетто. 

 

ТЕМА 9. Гами до-бемоль мажор, ля-бемоль мінор (4 год.). 

Практичні навички: побудова і інтонування  гам до-бемоль мажор (2 види) і до-

бемоль мінор (3 види) сольфеджування номерів (Серебряний №69,83,31,55); аналіз на 

слух інтервалів, Д7 Д6\5,Д4\3,Д2 в ладу. 
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ТЕМА 10. Динаміка і темп (узагальнене повторення). Основні музичні терміни 

(темпові і динамічні) (8год.). 

Повтор понять динамічні відтінки, темп. Засвоєння найбільш вживаних темпових і 

динамічних термінів. Практичні навички: сольфеджування номерів (Серебряний 

№69,83,31,55); творче завдання; музичний диктант; аналіз на слух інтервалів, Д7 

Д6\5,Д4\3,Д2 в ладу. 

 

ТЕМА 11. Поняття про однойменні, паралельні  та енгармонічно рівні 

тональності (узагальнене повторення ) (4год.). 

Повторення на прикладі пошуку однойменних, паралельних, енгармонічнорівних 

тональностей. Практичні навички: сольфеджування номерів (Серебряний 

№1,6,12,16); музичний диктант; аналіз на слух інтервалів, Д7 Д6\5,Д4\3,Д2 в ладу. 

 

ТЕМА 12. Підготовка до підсумкової атестації (12год.) 

Робота з екзаменаційними тестами та білетами .  

Практичні навички: сольфеджування номерів (Серебряний №1, 6, 12, 16, 69, 83, 31, 

55, 105); 

 

ТЕМА 13.  Підсумкове заняття (1год.).  

 

IV. ПРОГНОЗОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Початковий рівень. Перший клас 

 

I. ВОКАЛЬНО-ІНТОНАЦІЙНІ НАВИЧКИ. 

 

Учні повинної вміти інтонувати: 

- Окремі тетрахорди;     

- Мажорну і мінорну гами (вверх та вниз);                                                               

- Тоніки, нестійкі ступені, ввідні ступені, розв’язок нестійких ступенів, мажорний та мінорний 

тризвуки (стійкі ступені);  

- Прості мелодії; 

- Поєднання діатонічного і альтерованого звуків 

II. СОЛЬЖЕДЖУВАННЯ І СПІВ З ЛИСТА                                

 

Учні повинні вміти співати:  

- Вивчені пісні від різних звуків у тональностях                                       

- З нот прості мелодії, у яких присутній поступеневий рух вверх та вниз, звуки що 

повторюються, стрибки на тоніку з назвою нот та з тактуванням.  

- Сольфеджувати номери ( Фліс, Якубяк №2-5, №223, 225, 158)                                                                                              

 

III. МЕТРОРИТМІЧНЕ ЗАСВОЄННЯ 

 

Учні повинні вміти: 
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- Рухатися під музику;      

- Простукати ритм мелодії, що виконується; 

- Визначити мелодію за ритмічною таблицею;                                            

- Тактувати   2\4;                                                                                                     

- Виконувати прості ритмічні  вправи (нотний текст, ритмічні таблиці). 

Учні повинні  знати: 

- Прості розміри 2\4 

- Тривалості (ціла, половинна,  чвертна, восьма) 

- Паузи (половинна, чвертна, восьма) 

                                         

IV. МУЗИЧНЕ СПРИЙМАННЯ (СЛУХОВИЙ АНАЛІЗ) 

 

Учні повинні вміти визначати:  

- Характер музичного твору;                                                                           

- Розмір;                                                                     

- Мажорний і мінорний звукоряд;                                              

- Стійкість або нестійкість окремих зворотів;                                               

- Окремі ступені мажорного і мінорного ладу;                                                                  

- Мажорний та мінорний тризвук;                                                                  

- Сильні та слабкі долі в мелодіях з простими розмірами;                          

 

V. МУЗИЧНИЙ ДИКТАНТ 

 

Учні повинні вміти:  

- Запам’ятовувати без попереднього проспівування невелику фразу і відтворювати її на певний 

склад або з текстом;                                          

- Відтворювати на склади з назвою звуків, з тактуванням невеликих простих  роспівок; 

- Записувати:  прості мелодії, ритмічні малюнки мелодій; мелодії, що попередньо 

проспівуються з назвою звуків.         

Учні повинні розвивати творчі навички (виховання творчих навичок): 

- вміти складати:  мелодії на заданий ритм, мелодії  на заданий, нескладні ритмічні партитури.                            

 

Початковий рівень. Другий клас 

 

I. ВОКАЛЬНО-ІНТОНАЦІЙНІ НАВИЧКИ 

Учні повинної вміти інтонувати:  

- Мажорні та мінорні гами (до 2-х знаків);                                                 

- В мажорі - тонічний тризвук, мелодичні звороти Т,D;                                      

- В мінорі - тонічний тризвук, мелодичні звороти  T,S,D;                                      

- Інтервали в ладу;                                                                                              

- Тон та півтон (на склад або з  назвою звуків); 

- Прості секвенції .  

                                                                                             

II. СОЛЬФЕДЖУВАННЯ ТА СПІВ З ЛИСТА 
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Учні повинні вміти співати  

- Прості мелодії у розмірах2\4,3\4 з тактуванням;                                          

- Прості одноголосі мелодії з нот або більш складні на слух з текстом;                                                                                                            

- Мелодії по фразах (почергово вголос та про себе).                               

 

III. МЕТРОРИТМІЧНЕ ЗАСВОЄННЯ 

Учні повинні вміти: 

- Повторити даний ритм на склади;                           

- Читати прості ритмічні партитури (з супроводом та  без нього);             

- Записувати ритмічні диктанти;                                                                     . 

Учні повинні знати: 

- Розміри  2\4,3\4;                       

- Тривалості  (половинна, четвертна, восьма, шістнадцята);                       

                             

IV. АНАЛІЗ НА СЛУХ  

Учні повинні вміти визначити:  

- Лад (мажор та мінор трьох видів);                                                         

- Мажорний та мінорний тризвуки;                                                                

- Інтервали;                    

- Структуру та зміст прослуханого твору.                 

 

V. МУЗИЧНИЙ ДИКТАНКТ 

Учні повинні вміти: 

- Записувати диктант з попереднім аналізом його структури, знайомі мелодії у формі періоду.

                

 

VI. ВИХОВАННЯ ТВОРЧИХ НАВИКІВ  

Учні повинні вміти: 

- Вміти складати мелодії з використанням трьох видів мінору мелодичні варіанти фраз;                                                     

- Розвивати навики підбору на слух; 

- Вміти підбирати: другий голос до заданої мелодії (з використанням інтервалів).  

                    

Початковий рівень. Третій клас 

 

I. ВОКАЛЬНО-ІНТОНАЦІЙНІ НАВИЧКИ 

Учні повинної вміти інтонувати:  

- Мажорні та мінорні гами (до 3-х знаків);                                                     

- В мажорі - тонічний тризвук, мелодичні звороти Т,D;                                      

- В мінорі - тонічний тризвук, мелодичні звороти  T,S,D (у гармонічному мінорі);                                     

- Інтервали в ладу;                                                                                              

- Діатонічні секвенції.  

                                                                                             

II. СОЛЬФЕДЖУВАННЯ ТА СПІВ З ЛИСТА 

Учні повинні вміти співати:   
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- Прості мелодії у розмірах2\4,3\4  4\4,3\8,6\8 з тактуванням; 

- Прості одноголосі мелодії з нот або більш складні на слух з текстом;                                                                                                           

- Мелодії по фразах (почергово вголос та про себе).                                

 

III. МЕТРОРИТМІЧНЕ ЗАСВОЄННЯ 

Учні повинні вміти: 

- Повторити даний ритм на склади;                            

- Читати  ритмічні партитури (з супроводом та  без нього);             

- Записувати ритмічні диктанти.                                                                     . 

Учні повинні знати: 

- Складні розміри  4\4,3\8,6\8,12\8; 

- Правила групування у простих та складних розмірах.      

                             

IV. АНАЛІЗ НА СЛУХ  

Учні повинні вміти визначити на слух:  

- Інтервали в мелодичному та гармонічному звучанні ( в ладу,  

- від звуку, у співставленні)                                                                      

- Тризвуки ( Т, S, Д), їх обернення             

- Структуру та жанрові особливості прослуханого твору                     

 

V. МУЗИЧНИЙ ДИКТАНКТ 

Учні повинні вміти  записувати: 

- Форми диктанту: усний і письмовий             

 

VI. ВИХОВАННЯ ТВОРЧИХ НАВИКІВ 

 

Учні повинні розвивати навички імпровізації : 

- вміти складати: мелодичні та ритмічні варіанти фраз, речень, мелодії з використанням 

інтервалів, обернень, тонічного тризвуку, підголоски до заданої мелодії                                            

 

Основний рівень. Четвертий клас 

 

I. ВОКАЛЬНО-ІНТОНАЦІЙНІ НАВИЧКИ  

Учні повинні вміти інтонувати: 

- Тризвуки  Т, S, Д                                                                                            

- Домінантсептакорд з розв’язанням (в ладу);                                              

- Тритони з розв’язанням (в мажорі та гармонічному мінорі);                    

- Послідовності інтервалів (мелодичні, гармонічні);  

                                   

II. СОЛЬФЕДЖУВАННЯ ТА СПІВ З ЛИСТА 

Учні повинні вміти співати: 

- Мелодії з ритмічними особливостями (вивчених на слух, або з нот);                                                                                             

- Спів з листа  простого двоголосся різних жанрів;                   

III. МЕТРОРИТМІЧНЕ ЗАСВОЄННЯ 
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Учні повинні вміти: 

- Простукати: ритмічні вправи з використанням розмірів та тривалостей

 двоголосі ритмічні вправи (групами та індивідуально);  

- Записувати ритмічні диктанти.                                                                     

IV. АНАЛІЗ НА СЛУХ   

Учні повинні вміти визначити: 

- Збільшені та зменшені  інтервали (зб.4, зм.5);           

- Послідовність з декількох інтервалів, акордів;     

- Домінантсептакорд з оберненнями;       

- Структуру та жанрові особливості прослуханого твору.                            

 

V. МУЗИЧНИЙ ДИКТАНТ  

Учні повинні вміти  записувати: 

- Форми диктанту: усний і письмовий.      

  

VI. ВИХОВАННЯ ТВОРЧИХ НАВИКІВ  

Учні повинні розвивати навики імпровізації: 

- вміти складати: мелодії різноманітного жанру, характеру                          

Учні повинні розвивати навики підбору на слух: 

- вміти підбирати підголосок до заданої мелодії.                    

 

Основний рівень. П’ятий клас 

 

I. ВОКАЛЬНО-ІНТОНАЦІЙНІ НАВИЧКИ  

Учні повинні вміти співати: 

- Мелодичні звороти з використанням альтерованих ступенів;                  

- Зменшений тризвук, збільшений тризвук; 

- Домінантсептакорд від звуку з розв’язанням в одноіменній тональності;    

- Мелодичні та гармонічні послідовності акордів;                                        

- Один з голосів акордової послідовності;                  

- Двоголосі тональності секвенції;                  

- Модулюючі секвенції (з супроводом).                  

 

II. СОЛЬФЕДЖУВАННЯ ТА СПІВ З ЛИСТА 

Учні повинні вміти співати:  

- З листа мелодії з рухом по звуках  Д7, зменшеного тризвуку;   

- Мелодії, що включають інтонації характерних інтервалів;                       

- Двоголосі приклади з елементами альтерації. 

               

III. МЕТРОРИТМІЧНЕ ЗАСВОЄННЯ - 10 год. 

Учні повинні вміти: 

- Виконувати ритмічні вправи у складних розмірах;                                   

- Записувати ритмічні диктанти;                  

- Виконувати ритмічний акомпанемент до мелодій.   
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Учні повинні  знати:  

- складені розміри; 

- перемінні розміри. 

 

IV. АНАЛІЗ НА СЛУХ    

Учні повинні вміти визначати: 

- Функції акордів;                     

- Мелодичні звороти з відхиленням, модуляцією;     

- Структуру та  форму прослуханого твору.               

 

V. МУЗИЧНИЙ ДИКТАНТ  

Учні повинні вміти  записувати: 

- Форми диктанту: усний і письмовий. 

 

VI. ВИХОВАННЯ ТВОРЧИХ НАВИКІВ  

Учні повинні розвивати навики імпровізації: 

- вміти складати мелодії різного характеру, жанру; мелодії без попереднього 

відтворення і записувати їх.      

Учні повинні розвивати навики підбору на слух: 

- вміти підбирати: акомпанемент до вивчених мелодій.                                 

                      

Вищий рівень. Шостий клас 

 

ВОКАЛЬНО - ІНТОНАЦІЙНІ НАВИКИ  

Учні повинні вміти співати: 

- Гармонічний мажор;                                       

- Мажорну та мінорну пентатоніку;       

- Септакорд VII,ІІ ступеня;         

- Характерні інтервали ;        

- Двоголосі вправи.         

 

СОЛЬФЕДЖУВАННЯ ТА СПІВ З ЛИСТА  

Учні повинні вміти співати: 

- Одноголосі мелодії з хроматизмами, відхиленнями, модуляціями;  

- Мелодії в ладах народної музики;       

- Різноманітні двоголосі приклади.       

Учні повинні вміти транспонувати: 

- вивчені одно- та двоголосі мелодії. 

 

МЕТРОРИТМІЧНЕ ЗАСВОЄННЯ 

Учні повинні вміти: 

- Виконувати ритмічні вправи з використанням вивчених тривалостей та розмірів; 

- Записувати ритмічні диктанти.       

Учні повинні знати: 
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- Складні розміри;  

- Правила групування тривалостей у простих, складних, перемінних розмірах. 

        

АНАЛІЗ НА СЛУХ  

Учні повинні вміти визначати: 

- Функції акордів;          

- Мажорну та мінорну пентатоніку;       

- Мелодичні звороти з модуляцією;       

- Структуру та жанрові особливості прослуханого твору.   

 

МУЗИЧНИЙ ДИКТАНТ  

Учні повинні вміти  записувати: 

- Форми диктанту: усний і письмовий. 

     

ВИХОВАННЯ ТВОРЧИХ НАВИКІВ  

Учні повинні розвивати навики імпровізації: 

- вміти складати мелодії в ладах народної музики, мелодії різного характеру, жанру 

Учні повинні розвивати навики підбору на слух: 

- вміти підбирати акомпанемент до знайомих мелодій у різній фактурі. 

 

Вищий рівень. Шостий клас 

 

СОЛЬФЕДЖУВАННЯ ТА СПІВ З ЛИСТА  

Учні повинні вміти співати: 

- Мелодії з хроматизмами, модуляціями;      

- Більш складні двоголосі приклади (групами або дуетами).   

Учні повинні вміти транспонувати: 

- Мелодію на секунду, терцію вверх або вниз.     

 

МЕТРОРИТМІЧНЕ ЗАСВОЄННЯ  

 Учні повинні вміти: 

- Виконувати ритмічні вправи з використанням вивчених ритмічних груп та 

розмірів;         

- Читати дво - та триголосі ритмічні партитури;     

- Записувати ритмічний диктант.       

 

АНАЛІЗ НА СЛУХ   

Учні повинні вміти визначити: 

- Інтервали;           

- Функції акордів;          

- Мажорну та мінорну пентатоніку;       

- Лади народної музики;         

- Модуляції в паралельну тональність; тональність домінанти;    

- Структуру та жанрові особливості прослуханого твору.    
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МУЗИЧНИЙ ДИКТАНТ  

Учні повинні вміти  записувати: 

- Форми диктанту: усний і письмовий. 

     

ВИХОВАННЯ ТВОРЧИХ НАВИКІВ  

Учні повинні розвивати навики імпровізації складаючи: 

- мелодії з використанням вивчених інтервалів, акордів, ладів;  

- мелодії з використанням вивчених ритмічних груп та розмірів;    

- мелодії різного характеру, жанру.     

Учні повинні розвивати навики підбору на слух підбираючи: 

- підголоски та акомпанемент до мелодії   
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12. М. Федун. Довідник з музичної грамоти та сольфеджіо- Львів 2001 
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ЗАГАЛЬНЕ ФОРТЕПІАНО 

 

Навчальна програма художньо-естетичного напряму позашкільної освіти для 

профільної Школи естрадного мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та 

молоді для дітей віком 6-13 років. 7 років навчання 

 

Автор: Андрієнкова О. В., керівник гуртка профільної школи естрадного мистецтва 

ПДМ 

 

I. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Поява даної програми була зумовлена необхідністю змінити назву гуртка 

естрадного мистецтва на назву Школа естрадного мистецтва. А це означає, що в 

структурному підрозділі в свій час утворились сприятливі умови для всебічного 

розвитку молодих вокалістів, а саме з’явилась можливість навчати їх не тільки основам 

вокального мистецтва, а подібно до навчання в дитячих музичних школах, учням 

гуртка естрадного мистецтва запропоновано було відвідувати ще й інші навчальні 

предмети такі як теорія музики, музична література, хореографія та гра на інструменті. 

З кожного нового предмету потрібно було створити програму, зокрема з предмету 

загальне фортепіано.  

Мета навчальної програми є надання сприятливих умов для музичного розвитку 

дітей засобами гри на інструменті. 

Завдання навчальної програми: 

- ознайомити з різнобарвним музично-інструментальним репертуаром; 

- навчити оволодінню  основними піаністичними навиками; 

виховати дбайливе ставлення та пошану до творчості як українських так і                              

зарубіжних композиторів; 

- розвинути позитивні якості особистості: працелюбство, наполегливість у 

досягненні мети; 

- розвинути естетичний смак, творчу уяву, фантазію, виробити індивідуальний стиль 

роботи; 

- сприяти самореалізації дитини в соціумі засобами мистецтва; 

- сприяти професійному самовизначенню. 

Навчальна програма з предмету загального фортепіано розрахована на семирічний 

строк навчання учнів віком від 6 до 13 років з тривалістю 1 заняття (урок) на тиждень 

протягом року.  

Складена програма спирається на курс навчання в музичних школах, тому учні 

палацу на занятті загального фортепіано використовують ті ж самі форми роботи, а 

саме: 

- ознайомлення з основними жанрами музики (пісня, танець, марш); 

- ознайомлення з засобами музичної виразності (штрихи, темп, динаміка, регістри); 

- оволодіння правильною аплікатурою; 

- оволодіння елементарними піаністичними навиками (технічними, поліфонічними, 

виконавськими); 
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- аналізування структури і зміст нескладних музичних творів; 

- ознайомлення з основними музичними термінами; 

- засвоєння варіантів використання педалі; 

- гра в ансамблі; 

- читка нот з листа; 

- підбір на слух, транспонування простих мелодій. 

  

В роботі з інструментом на заняттях рекомендується використовувати 

інтерактивні методи навчання, які передбачають використання мультимедійних 

засобів, аудіоапаратури. 

Програма покликана зробити предмет гри на інструменті доступним, цікавим і 

улюбленим заняттям для учня. 

 

II. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

ПЕРШИЙ КЛАС 

 

№ 

з/п 
Т  е  м  и 

Кількість годин 

всього теорет. практ. 

1. Вступне заняття. 1 1 - 

2. Історія виникнення та будова інструменту 

фортепіано. Посадка та постановка рук за 

інструментом. 

2 1 1 

3. Ознайомлення з клавіатурою інструменту (поділ                     

на регістри, октави). Ознайомлення з нотами 

першої та другої октав, тривалості нот, розмір. 

6 4 2 

4. Засвоєння правильної аплікатури. Гра гами 

мажорної і мінорної по білим клавішам по черзі 

кожною рукою. Тон, півтон. 

4 - 4 

5. Ознайомлення з основними способами 

звуковедення (легато, нон легато, стакато). 

5 - 5 

6. Освоєння знаків альтерації (дієз, бемоль, бекар). 

Ноти другої октави. Виконання гами з одним ключовим 

знаком окремо кожною рукою в одну октаву. 

3 - 3 

7. Ознайомлення з нотами басового ключа. 3 - 3 

8. Будова музичних творів. Поділ на частини, 

речення, фрази, мотиви. Динамічна кульмінація у 

реченні, творі.  

2 1 1 

9. Оволодіння грою двома руками по черзі і разом, 

використання подвійних нот в одній руці. 

3 - 3 

10. Підбір на слух та транспонування простої мелодії. 1 - 1 
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11. Виконання ансамблів. 4 - 4 

12. Ознайомлення з жанрами в музиці: марш, пісня, танець. 2 1 1 

 ВСЬОГО: 36 8 28 

 

ДРУГИЙ КЛАС 

 

№ 

з/п 
Т  е  м  и 

Кількість годин 

всього теорет. практ. 

1. Вступне заняття. 1 1 - 

2. Оволодіння більш складними прийомами 

звукоутворення (різні за якістю стакато, легато, 

відмінні за характером акценти). 

8 - 8 

3. Робота над більш складними пасажами (зміна 

позицій), гамами з двома ключовими знаками. 

8 - 8 

4. Засвоєння закономірності побудови фрази 

(початок, кульмінація, закінчення). 

2 1 1 

5. Робота над фразуванням. 2 1 1 

6. Вивчення різних ритмічних групувань. 2 1 1 

7. Закріплення і ускладнення поняття про марш, 

пісню, танець як жанрову сферу. 

5 1 4 

8. Осмислення поняття програмної музики. 2 1 1 

9. Ознайомлення з поліфонією: розучування п’єс з 

елементами підголоскової та імітаційної поліфонії). 

4 - 4 

10. Робота над ансамблями, п’єсами для читки з 

листа. 

2 - 2 

 ВСЬОГО: 36 6 30 

ТРЕТІЙ КЛАС 

            

№ 

з/п 

Т  е  м  и 

Кількість годин 

всього теорет. практ. 

1. Вступне заняття. 1 1 - 

2. Закріплення складних прийомів звукоутворення 

(легато, стакато, акценти). 

2 - 2 

3. Відпрацювання переносів руки в межах двох октав. 2 - 2 

4. Робота над активізацією лівої руки (виконання мелодії). 2 - 2 

5. Засвоєння підготовчих вправ для оволодіння 

головного піаністичного прийому –поліфонія в 

партії однієї руки, затримані звуки, виділення 

одного з двох або трьох одночасно взятих звуків. 

4 - 4 

6. Ознайомлення з педаллю. 1 - 1 

7. Продовження вивчення гам з трьома ключовими 

знаками (у прямому та зворотному русі на дві 

10 - 10 
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октави), коротких арпеджіо та акордів окремо 

кожною рукою. 

8. Робота над фразуванням. 2 - 2 

9. Вивчення різноманітних ритмічних групувань. 4 2 2 

10. Ознайомлення з більш складними музичними 

термінами, знаками абревіатури (октавне 

подвоєння, Da capo al Fine тощо). 

2 1 1 

11. Освоєння мелізмів – форшлаг (короткий і довгий), 

мордент (подвійний, перекреслений). 

2 1 1 

12. Розучування поліфонії (канон, інвенція, фугета). 2 - 2 

13. Робота над ансамблями, п’єсами для читки з листа. 2 - 2 

 ВСЬОГО: 36 5 31 

 

ЧЕТВЕРТИЙ КЛАС 

№ 

з/п 
Т  е  м  и 

Кількість годин 

всього теорет. практ. 

1. Вступне заняття. 1 1 - 

2. Посилення вимог до якості звукоутворення, 

швидкого темпу. 

8 - 8 

3. Робота над активізацією лівої руки (гра в середніх 

темпах гамоподібних пасажів, фігурацій, 

арпеджіо). 

4 - 4 

4. Розучування гами з чотирма ключовими знаками, 

арпеджіо та акордів на дві октави двома руками 

разом. 

10 - 10 

5. Освоєння матеріалу зі складним метроритмом 

(перемінний розмір, поліритмія, групування 

дрібних тривалостей). 

2 2 - 

6. Вивчення п’єс з чотирма ключовими знаками. 2 - 2 

7. Знайомство з крупною формою. П’єси у формі 

рондо або з елементами варіаційності. 

9 1 8 

                                                                   ВСЬОГО: 36 4 32 

 

П’ЯТИЙ КЛАС 

№ 

з/п 
Т  е  м  и 

Кількість годин 

всього теорет. практ. 

1. Вступне заняття. 1 1 - 

2. Ускладнення піаністичних прийомів: стрибки з 

широкою амплітудою, репетиції, виконання 

змішаних пасажів, побудованих на різних формах 

руху, гра подвійних нот. 

4 - 4 
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3. Відпрацювання прийому виконання двох голосів 

однією рукою (вправи, складені з поліфонічних 

фрагментів різних п’єс). 

4 - 4 

4. Ознайомлення з різними типами акомпанементу: 

„гітарний” (бас-акорд), “арфообразний” (фігурації, 

арпеджіо). 

1 - 1 

5. Робота над якісним виконанням відомих мелізмів і 

ознайомлення з новими – групетто і тріоль. 

8 - 8 

6. Закріплення навиків використання прямої педалі. 4 - 4 

7. Оволодіння неправильною аплікатурою. Гра гам з 

п’ятьма знаками при ключі, арпеджіо та акордів 

одночасно двома руками на дві октави. 

6 1 5 

8. Закріплення знань про темпи, штрихи, динаміку, 

аплікатуру. 

2 1 1 

9. Засвоєння складних метроритмів: перемінний розмір, 

поліритмію, групування дрібних тривалостей. 

2 1 1 

10. Продовження гри ансамблевих творів в різних 

варіантах, твір крупної форми (сонатіна) і поліфонії. 

4 - 4 

 ВСЬОГО: 36 4 32 

 

ШОСТИЙ КЛАС 

№ 

з/п 
Т  е  м  и 

Кількість годин 

всього теорет. практ. 

1. Вступне заняття. 1 1 - 

2. Закріплення вивчених видів техніки (позиційні 

послідовності, підкладання та перекладання 

пальців, чергування рук, репетиції, стакато). 

4 - 4 

3. Поєднання різних технічних завдань, вивчення 

етюдів для розвитку лівої руки, відшліфування 

виконання мелізмів. 

7 - 7 

4. Продовження вивчення гам з шістьма ключовими 

знаками, арпеджіо та акордів двома руками 

одночасно в прискореному темпі. Знайомство з 

хроматичною гамою, її виконання на дві октави 

разом двома руками. 

10 - 10 

5. Опрацювання поліфонічного твору (інвенція, 

фугета, канон, легка двоголосна фуга, поліфонічна 

прелюдія або старовинний танець) і обов’язково 

твір крупної форми (соната, варіація, рондо). 

10 - 10 

6. Засвоїти варіанти використання неповної педалі, 

ознайомитися з особливостями вживання лівої 

педалі. 

1 - 1 
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7. Вивчення знаків абревіатури за допомогою яких 

організовується форма (вольти, репризи, терміни). 

2 1 1 

8. Засвоєння нових музичних термінів для 

визначення характеру та настрою твору. 

1 1 - 

 ВСЬОГО: 36 3 33 

 

СЬОМИЙ КЛАС 

 

№ 

з/п 
Т  е  м  и 

Кількість годин 

всього теорет. практ. 

1. Вступне заняття. 1 1 - 

2. Вивчення прийому через руку -  гліссандо. 2 - 2 

3. Робота над різними видами фактури, складними 

ритмічними групуваннями. 

4 - 4 

4. Включення в програму творів романтичних 

жанрів (ноктюрн, балада, фантазія). 

10 - 10 

5. Ознайомлення з перекладами популярної 

вокальної, інструментальної та театральної 

музики. 

7 - 7 

6. Поповнення словникових термінів (німецьких і 

французьких), що зустрічаються у творах 

романтиків і імпресіоністів. 

2 1 1 

7. Гра гам з сімома знаками при ключі, арпеджіо та 

акордів на дві октави двома руками разом. 

Виконання хроматичної гами двома руками разом 

на дві октави в прискореному темпі. 

10 - 10 

 ВСЬОГО: 36 2 34 

 

 

ІІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

ПЕРШИЙ КЛАС 

ТЕМА 1. Вступне заняття. 

ТЕМА 2. Історія виникнення інструменту фортепіано, його будова. Посадка та 

постановка рук за інструментом. 

Походження слова форте-піано (в перекл. з італ. мови forte-голосно, piano-

тихо).Попередниками інструменту фортепіано були клавесин та клавікорд. Їхніми 

недоліками були швидко загасаючий звук, що заважало грі legato  і однаковий  рівень 

гучності, що виключало один з важливих виразних засобів музики – динаміку (зміна 

гучності). Винайшов фортепіано італійський майстер Бартоломео Кристофорі (1655-

1732) у 1709 р., який працював над створенням молоточкового механізму для 
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клавесина. Інструмент був названий „gravicembalo col piano e forte” (клавесин з тихим 

і голосним звуком), - піанофорте, а згодом закріпилася назва фортепіано.      

Будова інструменту складається з клавіатури, деки вертикальної (в якій натягнуті 

струни) та педалей. Звук добувається шляхом удару дерев`яного молоточка по струні, 

яка натягнута на деку. Чим звук грубіший, тим струна товстіша і навпаки. У сучасного 

інструменту присутні дві або три педалі. Права педаль використовується для 

продовженого звучання звуку, ліва – для ослабленого звучання. Середня педаль – 

sostenuto – для короткого звучання.   

Посадка за інструментом повинна мати три опори: стілець, підлога, клавіатура. 

Стілець має знаходитись не далеко і не дуже близько, а на відстань витягнутої руки. 

Ноги знаходяться під педалями одна біля одної, з`єднавши п`яти. У педагога повинна 

бути підставка для ніг для дітей наймолодшого шкільного віку, так як їхні ноги до 

підлоги не дістають. Третя точка опори – пальці рук. Форма кисті руки повинна бути 

заокруглена, наче учень в руці тримає маленьке яблучко. Крайні пальці(1-й та 5-й) не 

лежать, а трішки при піднятті. Всі пальці мають бути зібрані і заокруглені. Кисть руки 

в зап`ясті повинна не провалюватися. 

Учень виконує вправу: натиснувши третім пальцем любу клавішу плавно піднімає 

руку і опускає знову на клавішу. Під час виконання цієї  вправи учень спостерігає за 

рухами своєї руки, ліквідовуються помилки. 

ТЕМА 3. Ознайомлення з клавіатурою інструменту: поділ на регістри, октави. 

Ознайомлення з нотами першої та другої октав. Тривалості нот. Розмір. 

Вся клавіатура ділиться на три регістри: низький (звук наближений до голосу тата), 

середній (голос мами), високий (голос дитячий, пташки). Поділ на октави: учневі 

показується нота до і він самостійно рахує кількість їх по всій клавіатурі. Вчитель 

пояснює, що відстань від ноти до до наступної ноти до називається октава. Їх повинен  

порахувати учень на клавіатурі. Вчитель називає їхню назву: перша, друга, третя, 

четверта – зі сторони правої руки, і мала, велика, контроктава, субконтроктава – зі 

сторони лівої руки. Запам`ятати потрібно чотири назви: перша, друга, мала, велика. 

Вправа для учня на відгадування регістрів: вчитель грає три мелодії в різних 

регістрах, а учень має назвати їх послідовність. Вправа на запам`ятовування назви 

октав: вчитель грає любу ноту в різних октавах, а учень називає назву октави. 

Ноти розташовуються на нотоносці на лінійках і між лінійками. Ті ноти, які 

знаходились в першій октаві на лінійках – в другій октаві знаходяться між лінійками 

і навпаки. 

Пояснення тривалостей нот відбувається на прикладі яблука: ціла нота – це ціле 

яблуко, половинна нота – половина яблука, четвертна – четвертина яблука, восьма 

нота – половина четвертини. Паралельно йде показ тривалостей нот і їх рахунок. 

Вчитель робить декілька записів в зошиті учня: записується послідовність різних 

тривалостей на одній ноті, а учень вголос прораховує і грає цю ноту. 

Розмір вказує на розмір такту. Записується на початку після скрипкового ключа лише 

один раз. Має дві цифри: верхня (вказує на кількість рахунків в такті) і нижня ( вказує 

на тривалість рахунка). Вчитель робить знову запис в зошит учня: різні вправи щодо 

розміра і шукає помилки, якщо є. 
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ТЕМА 4. Засвоєння правильної аплікатури. Гра гами мажорної і мінорної по білим 

клавішам по черзі кожною рукою. Тон, півтон. 

Аплікатура – це нумерація пальців. Існує правильна і неправильна аплікатура. При 

правильній аплікатурі використовуються всі п`ять пальців. Їх послідовність 

простежується при грі гами по білим клавішам. Учень грає гаму від ноти до до 

слідуючої до спочатку одним пальцем, а потім правильною аплікатурою. Заодно 

запам`ятовує звучання гами (веселе, мажорне). Визначається відстань між нотами 

(тон, півтон) і вивчається напам`ять послідовність тонів і півтонів в мажорній гамі. 

Гаму до мажор учень грає лівою рукою правильною аплікатурою в малій октаві. 

Гама від ноти ля до наступної ноти ля має сумне забарвлення і називається мінор. 

Учень самостійно дає визначення слова гама (це послідовність нот від тоніки до 

тоніки). А також говорить послідовність тонів і півтонів мінорної гами. 

В кінці заняття вчитель грає гами, а учень на слух визначає їхнє забарвлення: сумне 

чи веселе, мажорне чи мінорне. Також вчитель в кінці зошита учневі заводить 

словничок музичних термінів і записує туди всі нові слова, які довелось почути на 

занятті. 

ТЕМА 5. Ознайомлення з основними способами звуковедення (легато, нон легато, 

стакато). 

Засвоєння основних способів звуковедення відбувається на грі гами. Учень по черзі 

кожною рукою грає гаму три рази, але різними штрихами (легато, нонлегато, 

стакато). 

Вчитель показує або записує в зошит учневі просту мелодію і просить її зіграти 

різними штрихами.  В кінці кожного заняття вчитель проводить слуховий аналіз на 

закріплення отриманих знань. 

ТЕМА 6. Освоєння знаків альтерації (дієз, бемоль, бекар). Ноти другої октави. 

Виконання гами з одним ключовим знаком окремо кожною рукою в одну октаву. 

Вчитель пояснює значення знаків альтерації і просить учня здійснити альтерацію 

різних нот за інструментом. Вчитель записує попередню мелодію в зошит учня, але 

від іншої ноти так, щоб нотний текст мав альтеровані ноти і просить учня зіграти. 

Запис мелодії можна вже робити на двох нотних станах, щоб учень звикав до читання 

нот для фортепіано. 

При знайомстві нової гами з одним ключовим знаком вчитель повинен запитати учня, 

які відбулись зміни при грі гами (це початок в одній октаві, а закінчення в іншій; поява 

чорної клавіші чим пояснюється; чи підходить правильна аплікатура). Для засвоєння 

нот другої октави вчитель записує два твори: один на двох нотах по лінійках і другий 

на двох нотах між лінійками і просить учня зіграти. Буде дуже добре, якщо під нотами 

буде записаний текст якої-небудь дитячої загадки чи скоромовки.  

ТЕМА 7. Ознайомлення з нотами басового ключа.  

   На кожному занятті вчитель знайомить учня з трьома нотами басового ключа малої 

і великої октав. Учень грає вправи для лівої руки з використанням трьох нот в різній 

послідовності в малій і великій октаві. Ці вправи записуються в зошит учня. 

ТЕМА 8. Будова музичних творів. Поділ на частини, речення, фрази, мотиви. 

Динамічна кульмінація у реченні, творі. 
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При поясненні будови музичного твору вчитель проводить паралель з записом вірша. 

Як кожний вірш має рядки, так кожна мелодія має фрази (найкоротша музична але 

незавершена думка). Зазвичай, кількість фраз співпадає з кількістю рядків у вірші. 

Вчитель грає мелодію і в кінці кожної фрази робить зупинку для того, щоб учень міг 

порахувати кількість фраз. Початок і кінець фрази  грається тихіше, а середина фрази 

– голосніше. Є фраза, яка грається найголосніше і це місце називається динамічна 

кульмінація (це як найвища гора, яку здолали альпіністи в своєму житті). Саме 

граючи голосніше і тихіше музичний твір виконавець передає характер, настрій, 

емоційне забарвлення музики. Фрази поєднуються у речення, поєднання речень 

створює частину, а половина фрази називається мотив. Вчитель грає мелодію і робить 

аналіз будови  разом з учнем п`єси, яку учень має вивчити напам`ять. 

ТЕМА 9. Оволодіння грою двома руками по черзі і разом, використання подвійних нот 

в одній руці. 

Познайомившись із записом нотного письма для фортепіано, учень може приступати 

до вивчення коротких п`єсок (на 8 тактів) напам`ять по черзі кожною рукою. Мелодію 

п`єси можна зіграти правою рукою повністю під супровід лівої руки, яка грає лише 

одну довгу ноту на весь твір. Так поступово гра учня перетворюється на гру 

одночасно двома руками. Замість однієї ноти в лівій руці можна використати дві 

одночасно зіграні ноти. Цей прийом називається басо-остінато. 

ТЕМА 10. Підбір на слух та транспонування простої мелодії.  

Ця форма роботи повинна дуже подобатись дітям. Зазвичай, учні, не вспівши зайти 

до класу, починають грати улюблені мотиви. Ці мотиви чи мелодія якоїсь простої 

пісні дуже добре відома дитині. Її можна використати на занятті, підібравши на 

інструменті від іншої ноти. Ця форма роботи зацікавлює і заохочує учня підбирати 

все нові і нові мелодії, самостійно знайомившись з музичним репертуаром. 

ТЕМА 11. Виконання ансамблів. 

Це виконаний учнем твір разом з вчителем одночасно. Для вдалого виконання учень 

повинен добре знати свою партію напам`ять і слідкувати, щоб співпадали рахунки. 

ТЕМА 12. Ознайомлення з жанрами в музиці: марш, пісня, танець. 

Ця тема повинна бути присутня з першого заняття. Учневі розказується старовинна 

легенда, згідно якої землю, на якій жили люди, тримали три великих рибини – кити. 

Так і музичне мистецтво тримається на трьох китах – пісня, танець, марш. Вчитель 

запитує учня, де він чує музику і що бачить при цьому (на параді звучить марш у 

виконанні духового оркестру, по телевізору бачить, як танцюють і співають діти). А 

в кінці кожного заняття вчитель грає три уривки і учень визначає на слух пісню, 

танець і марш. 

 

ДРУГИЙ КЛАС 

ТЕМА 1. Вступне заняття. 

ТЕМА 2. Оволодіння більш складними прийомами звукоутворення (різні за якістю 

стакато, легато, відмінні за характером акценти). 
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Педагог розповідає учневі, що за допомогою засобів музичної виразності виконавець  

створює музичний образ. Але для передачі більш конкретних якостей, яскравішого 

проведення теми, для кінцівки музичного твору існують більш складні прийоми 

звукоутворення. На прикладі музичного твору педагог повинен обов`язково 

продемонструвати це за інструментом і показати нотні зразки. 

ТЕМА 3. Робота над більш складними пасажами (зміна позицій), гамами з двома 

ключовими знаками. 

Протягом навчального року учень має володіти грою гами мажорної і мінорної з 

двома знаками при ключі: в першому півріччі – це гра гам з двома дієзами, а в другому 

– з двома бемолями. Виконувати по черзі кожною рукою в одну октаву та разом двома 

руками вверх та вниз. 

При вивченні нових творів звернути увагу на технічні завдання, які стоять перед 

виконавцем, а саме на більш складні пасажі (зміна позицій), тобто коли пальці кисті 

руки під час гри знаходяться широко на відстані один від одного. 

ТЕМА 4. Засвоєння закономірності побудови фрази (початок, кульмінація, 

закінчення). 

При виконанні музичного твору виконавець повинен дотримуватись умов 

фразування, а саме: кожна фраза має початок, який від характеру твору звучить 

переважно тихіше. Середина фрази виконується завжди найголосніше. Кінець фрази 

має прозвучати також тихіше. При пояснені цієї теми проводиться порівняльна 

характеристика обов`язково (на прикладі гори). 

ТЕМА 5. Робота над фразуванням. 

Для того, щоб учень почав працювати уміло з нотним текстом, вчитель наголошує, 

що вивчення твору відбувається по фразам, а не повністю. Обов`язково потрібно 

здійснити поділ всього музичного твору на фрази. Щоб учень міг зробити це сам, 

педагог виразно грає п`єсу, робивши уповільнення в кінці кожної фрази. Так учень 

підраховує кількість фраз у творі. Переважно довжина фрази складає від 2 до 4 тактів. 

Наступний твір учень опрацьовує самостійно: підраховує кількість фраз і величину 

кожної фрази (кількість тактів) на оцінку.   

ТЕМА 6. Вивчення різних ритмічних згрупувань. 

При вивченні цієї теми учень повинен мати нотний зошит. Педагог записує різні нові 

ритмічні вправи на двох нотоностях і просить учня виконати його одночасно двома 

руками, простукавши по столу. Наступну вправу виконати за інструментом: права 

рука виграє ритм на одній ноті, ліва робить те ж саме, тільки на іншій ноті. Вивченню 

цієї теми  можна присвятити все заняття. 

ТЕМА 7. Закріплення і ускладнення поняття про марш, пісню, танець як жанрову 

сферу. 

На другому році навчання учень продовжує знайомитись з великою кількістю п`єс. 

Але при їх виконанні учень повинен пам`ятати, що ці твори повинні звучати як пісня, 

чи як танець, чи як марш. Ускладнення поняття відбувається за рахунок появи нових 

ритмічних групувань, нових звуковідтворюючих прийомів, більш складних пасажів, 
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роботи над фразуванням. Для кожного жанру існує своя музично-виконавська 

характеристика: для пісні – легато, для танцю – стакато, для маршу – нон легато. 

 

ТЕМА 8. Осмислення поняття програмної музики. 

Композитори пишуть для дітей п’єси і дають їм назву, наприклад ’’Хвороба ляльки’’, 

’’Марш олов’яних солдатиків’’, ’’Танець стрибунця’’, яка підказує учневі в якому 

жанрі має прозвучати цей твір. Таким чином, композитор наділяє твір певною 

програмою, яку має відгадати здібний до навчання гри на фортепіано учень. 

ТЕМА 9. Ознайомлення з поліфонією: розучування п’єс з елементами підголоскової 

та імітаційної поліфонії). 

Поліфонія – новий розділ у вивченні нотно-музичного тексту. В репертуарі учнів 

з’являються нові назви творів як канон, фуга, інвенція. В таких творах неодмінно має 

бути не менше двох  голосів, виконаних одночасно двома руками. Обов’язково при 

поясненні теми вчитель повинен зіграти декілька поліфонічних творів і пояснити, в 

чому складність цих творів: самостійне звучання мелодії в кожному з голосів. Мелодії 

можуть бути подібними (коли другий голос імітує, тобто повторює, перший тільки 

пізніше у часі), а можуть і відрізнятися (в таких творах присутні елементи  

підголоскової поліфонії). При розборі нотного тексту окремо вивчаються складні 

поліфонічні місця деякий час.  

ТЕМА 10. Робота над ансамблями, п’єсами для читки з листа. 

Для розвитку музичних здібностей і закріплення отриманих знань, учні другого року 

навчання працюють над виконанням твору в дуеті (з вчителем або учнем): один –два 

твори на рік. Ця форма роботи допомагає закріпити набуті навички гри: гри напам’ять 

і виконавські навички. Щоб твір прозвучав, необхідно добитися цілісного виконання, 

щоб гра кожного виконавця відповідала характеру твору. 

Також учні працюють над дуже потрібною формою – це читка  нот з листа, які бачать 

вперше(твір виконується в одному темпі з дотриманням тривалостей нот і з 

врахуванням ключових знаків). Ця форма роботи не тільки допомагає не забути 

учневі ноти, а й заохочує надалі займатись грою на інструменті самостійно. Ця форма 

роботи може бути присутня на кожному занятті, а можна присвячувати цій темі 

початок і кінець навчального семестру. 

 

ТРЕТІЙ КЛАС 

ТЕМА 1.Вступне заняття. 

ТЕМА 2. Закріплення складних прийомів звукоутворення (легато, стакато, акценти). 

Учнем розбирається один-два твори в рік, в яких присутня гра складних прийомів 

звукоутворення (або повинне бути присутнє гостре стакато, або акценти, або 

лігатісімо). Складні місця вивчаються окремо деякий час окремо кожною рукою. 

ТЕМА 3. Відпрацювання переносів руки в межах двох октав. 

Відпрацювання цього прийому не є складним, на відміну від запису. Учневі потрібно 

показувати цей прийом в нотах, щоб подалі учень не губився в нотному тексті. 

ТЕМА 4. Робота над активізацією лівої руки (виконання мелодії). 
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Природою створено так, що права рука активніша за ліву. Тому для розвитку 

активності лівої руки присвячений репертуар третього року навчання. Для цього 

підходять твори поліфонічного жанру (канон, інтенція, фуга), де тема звучить в лівій 

руці неодноразово. 

ТЕМА 5. Засвоєння підготовчих вправ для оволодіння головного піаністичного 

прийому –поліфонія в партії однієї руки, затримані звуки, виділення одного з двох або 

трьох одночасно взятих звуків. 

Перед розбором поліфонічного твору необхідно декілька занять присвятити 

виконанню вправ, характерних для виконання поліфонії. Це вправи:  

- на затримані звуки в межах такту зіграна в різних тональностях;  

- на виділення одного з двох або трьох одночасно взятих звуків – це акорд, в якому 

має голосніше прозвучати верхній голос. Акорд грати як тонічний по всіх вивчених 

тональностях; 

- поліфонію в партії однієї руки. Ця вправа на два такти, яка також грається у всіх 

вивчених тональностях. 

ТЕМА 6.  Ознайомлення з педаллю. 

Педаль призначена для кращого або послабленого звучання інструменту. Педаль на 

третьому році навчання учні використовують тільки праву. Вона вживається або на 

перший рахунок, або в кульмінації фрази, або на заключних акордах. Твір не 

виконується зразу з педаллю, потрібно її відпрацювати разом з партією лівої руки. 

ТЕМА 7. Продовження вивчення гам з трьома ключовими знаками (у прямому та 

зворотному русі на дві октави), коротких арпеджіо та акордів окремо кожною 

рукою. 

На третьому році навчання учень має володіти грою гам з трьома ключовими знаками 

на дві октави, коротких арпеджіо (на три ноти) та акордів. Два заняття це технічне 

завдання грається окремо кожною рукою, а далі разом в повільному темпі міцними 

пальцями. Слідкувати за однаковим темпом. 

 

ТЕМА 8. Робота над фразуванням. 

Вивчення музичного твору відбувається по фразах. З початку визначається їх 

кількість, подібність, відмінність. Вивчається текст правої руки повністю всього 

твору, а потім – лівої руки. А зведення рук опрацьовується по фразах. 

ТЕМА 9. Вивчення різноманітних ритмічних групувань. 

Вивченню цієї теми можна присвятити письмове заняття, виконанню ритмічних 

вправ як за столом, так і за інструментом. 

ТЕМА 10. Ознайомлення з більш складними музичними термінами, знаками 

абревіатури (октавне подвоєння, Da capo al Fine тощо). 

Для ознайомлення з більш складними музичними термінами та знаками абревіатури 

учень повинен мати зошит або блокнот, який веде з першого року навчання. Після 

пояснення педагогом учень повинен пояснити будову твору за допомогою знаків 

абревіатури, а також перекласти значення музичних термінів. 
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ТЕМА 11. Освоєння мелізмів – форшлаг (короткий і довгий), мордент (подвійний, 

перекреслений). 

Мелізми – це звукові прикраси, які з’являються на сильну долю і характеризують 

епоху барокко. Вони вживаються переважно в поліфонічних творах і творах крупної 

форми. Форшлаг короткий виконується з наголосом на другу ноту, довгий форшлаг – 

з наголосом на останню ноту. Мордент подвійний – це прикраса з двох нот, де друга 

нота знаходиться вище на ноту. Мордент перекреслений – де друга нота знаходиться 

нижче на ноту від першої. Обов’язково твір з мелізмами програється вчителем, 

показується запис форшлагу і морденту. 

ТЕМА 12. Розучування поліфонії (канон, інвенція, фугета). 

Якщо учень знайомився з елементами поліфонії на прикладі простих п’єсок 

(менуетів, танців), то на третьому році навчання він знайомиться з чисто 

поліфонічними жанрами інструментальної музики, а саме канон, інтенція, фугетта. 

Вони мають свою будову. Саме поліфонічний твір починається з розбору нотного 

тексту окремо кожною рукою, з початку правою рукою вивчається нотний текст, 

потім лівою. Через декілька занять твір виконується разом двома руками в повільному 

темпі по нотах не повністю, а по частинах і поступово вивчається напам’ять. 

ТЕМА 13. Робота над ансамблями, п’єсами для читки з листа. 

Робота над ансамблем розвиває в учня вміння слухати сусідню партію, вміння грати 

як єдиний організм, вміння тримати один темп, тобто надалі розвиває музичні 

навички. Перед тим як грати в ансамблі учень має добре знати свою партію, щоб далі, 

з’єднавши їх, працювати над завершенням музичного образу. 

Читка нот з листа розвиває концентрацію уваги. Адже зіграти по нотах твір з першого 

разу, врахувавши ключові знаки, як показує практика, виходить не в кожного.  

 

ЧЕТВЕРТИЙ КЛАС 

ТЕМА1. Вступне заняття. 

ТЕМА 2. Посилення вимог до якості звукоутворення, швидкого темпу.    

При виконанні музичних творів не кожен учень може осилити швидкий темп. Тому 

для опрацювання швидкого темпу потрібно велику увагу зосередити на підборі 

репертуару. Доведення твору до швидкого темпу проходить в два етапи: вже 

вивчений напам’ять твір грається в швидшому темпі декілька занять, і наступні 

останні заняття твір проігрується в остаточному варіант 

ТЕМА 3. Робота над активізацією лівої руки (гра в середніх темпах гамоподібних 

пасажів, фігурацій, арпеджіо). 

Технічні навантаження на ліву руку збільшуються на четвертому році навчання. 

Музичні твори вибираються педагогом згідно здібностей і можливостей учня. Триває 

робота над текстом  лівої руки деякий час. Паралельно учень виконує вправи з 

подібними пасажами, чи фігураціями, чи арпеджіо, які є в тексті твору. 

ТЕМА 4.  Розучування гами з чотирма ключовими знаками, арпеджіо та акордів на 

дві октави двома руками разом. 
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При вивченні гам з чотирма ключовими знаками учень повинен знати, що серед цих 

гам є гами з неправильною аплікатурою. Це гами до-дієз мінор, Ля-бемоль мажор та 

фа мінор. Засвоєння неправильної аплікатури в гамах. На відміну від гам, в акордах і 

арпеджіо аплікатура стабільна. 

Граючи гаму учень повинен стежити за якістю звуку і дотримуватись єдиного темпу. 

ТЕМА 5. Освоєння матеріалу зі складним метроритмом (перемінний розмір, 

поліритмія, групування дрібних тривалостей). 

Познайомити учня зі складним метроритмом можна письмово, записавши для нього 

в зошит декілька вправ. 

ТЕМА 6. Вивчення п’єс з чотирма ключовими знаками. 

Вибирати твори не обов’язково з учбового репертуару за 4-й клас. Це може бути 

нескладна п’єса, транспонована в тональність з чотирма ключовими знаками. 

Звертати увагу на правильне використання аплікатури в музичному творі. 

ТЕМА 7. Знайомство з крупною формою.  П’єси у формі рондо або з елементами 

варіаційності. 

Крупна форма – це твір, який має вже не декілька фраз, а декілька частин, відмінних 

одна від одної. До творів крупної форми відносяться варіації, рондо, сонатіни, сонати. 

Учень має знати і пояснити будову конкретного твору крупної форми. 

 

П’ЯТИЙ КЛАС 

ТЕМА 1.Вступне заняття. 

ТЕМА 2. Ускладнення піаністичних прийомів: стрибки з широкою амплітудою, 

репетиції, виконання змішаних пасажів, побудованих на різних формах руху, гра 

подвійних нот. 

Всі ці піаністичні прийоми учень проігрує від різних нот у вигляді вправ на початку 

кожного заняття після гри гам. 

ТЕМА 3. Відпрацювання прийому виконання двох голосів однією рукою (вправи, 

складені з поліфонічних фрагментів різних п’єс). 

Перед грою поліфонічних творів учень виконує вправи на виконання двох голосів 

однією рукою, складені з фрагментів п’єс. 

ТЕМА 4. Ознайомлення з різними типами акомпанементу: „гітарний” (бас-акорд), 

“арфообразний” (фігурації, арпеджіо). 

Це творче завдання має сподобатися всім без винятку учням. Учням пропонується 

проста знайома мелодія, до якої потрібно підібрати супровід двох видів. 

ТЕМА 5. Робота над якісним виконанням відомих мелізмів і ознайомлення з новими – 

групетто і тріоль. 

Нові мелізми групетто і тріоль вимагають від учня довгих тренувань. Чітке виконання 

цих мелізмів потребує щоденних хвилин праці в домашніх умовах. 

ТЕМА 6. Закріплення навиків використання прямої педалі. 

Пряма педаль опрацьовується разом з лівою рукою. Після доведення до автоматизму 

виконання правої педалі під’єднується гра двома руками разом. 



60 
 

 

ТЕМА 7.  Оволодіння неправильною аплікатурою. Гра гам з п’ятьма знаками при 

ключі, арпеджіо та акордів одночасно двома руками на дві октави. 

Повторення і закріплення неправильної аплікатури. Виконання гам, арпеджіо, акордів 

окремо кожною рукою 2-3 заняття, пізніше разом в одному темпі впевненим звуком. 

 

ТЕМА 8. Закріплення знань про темпи, штрихи, динаміку, аплікатуру. 

Ця тема найкраще засвоюється на останньому етапі розбору музичних творів, коли 

твір виконується напам’ять. Адже при виконанні п’єси в темпі та ще й напам’ять 

видно всі недоліки виконання. 

ТЕМА 9. Засвоєння складних метроритмів: перемінний розмір, поліритмію, 

групування дрібних тривалостей. 

Складний метроритм засвоюється на прикладі вправ, записаних вчителем в зошиті 

учня. 

ТЕМА 10. Продовження гри ансамблевих творів в різних варіантах. 

Дитина на п’ятому році навчання може виконувати твори в ансамблі з іншим учнем 

або під фонограму. Як показала практика саме виконання учнем естрадних мелодій 

під фонограму робить предмет гри на інструменті цікавим для учня. Твори під 

фонограму виконують тільки кращі учні. 

 

ШОСТИЙ КЛАС 

ТЕМА 1. Вступне заняття. 

ТЕМА 2. Закріплення вивчених видів техніки (позиційні послідовності, підкладання та 

перекладання пальців, чергування рук, репетиції, стакато). 

Педагогом обирається музичний твір, у виконанні учнем якого впевнений педагогом. 

Вид техніки повинен бути для учня зручним для виконання. Основне не сильно 

зохоплюватися, щоб не переграти руку. 

ТЕМА 3. Поєднання різних технічних завдань, вивчення етюдів для розвитку лівої 

руки, відшліфування виконання мелізмів. 

Вивчення 1-2 етюдів та вправ на поєднання різних технічних завдань допоможуть 

учневі оволодіти грою на інструменті в старших класах.  

ТЕМА 4. Продовження вивчення гам з шістьма ключовими знаками, арпеджіо та 

акордів двома руками одночасно в прискореному  темпі. Знайомство з 

хроматичною гамою, її виконання на дві октави разом двома руками. 

Повторення неправильної аплікатури в гамі. Виконання гам по черзі кожною рукою, 

а потім разом в стриманому темпі. Виконання гам в прискореному темпі разом двома 

руками. Ознайомлення з аплікатурою хроматичної гами. Гра в стриманому темпі по 

черзі кожною рукою і разом. 

ТЕМА 5. Опрацювання поліфонічного твору (інвенція, фугета, канон, легка 

двоголосна фуга, поліфонічна прелюдія або старовинний танець) і обов’язково твір 

крупної форми (соната, варіація, рондо). 
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Учні шостого року навчання мусять знати будову любого поліфонічного твору (має 

три частини), розбирати текст по частинах спочатку окремо кожною рукою, через 

деякий час разом. А також познайомитись з жанром соната, її будовою (має форму 

сонатного алегро, яка передбачає наявність трьох розділів: експозиція, розробка, 

реприза. Наявність головної, зв’язуючої, побічної, заключної партій). Вивчення 

сонати по розділах разом двома руками в повільному темпі. 

ТЕМА 6. Засвоїти варіанти використання неповної педалі, ознайомитися з 

особливостями вживання лівої педалі. 

Учням потрібно знати, що ліва педаль вживається дуже рідко в музичних творах. 

Якщо педагог зуміє знайти ноти з використанням лівої педалі, тоді на протязі всього 

твору повинна бути  лише тільки ліва педаль. 

ТЕМА 7. Вивчення знаків абревіатури за допомогою яких організовується форма 

(вольти, репризи, терміни). 

Музичні терміни в старших класах учнем запам’ятовуються напам’ять, якщо є 

необхідність, то записуються в блокнот чи зошит. Після пояснення знаків абревіатури 

учень самостійно знаходить в нотах твори і розказує їхню будову. 

ТЕМА 8. Засвоєння нових музичних термінів для визначення характеру та настрою 

твору. 

Гортаючи сторінки різних музичних збірок учень відшукує музичні терміни і за 

допомогою словника музичних термінів знаходить переклад. 

 

СЬОМИЙ КЛАС 

ТЕМА 1.Вступне заняття. 

ТЕМА 2. Вивчення прийому через руку -  глісандо. 

Глісандо – це довге арпеджіо через всю клавіатуру зігране по черзі кожною рукою. 

Вивчення цього прийому не означає зіграти твір з його використанням. Виконання 

складних прийомів підвладне лише небагатьом учням. Його використання можна 

знайти в творах сучасних композиторів. 

ТЕМА 3. Робота над різними видами фактури, складними ритмічними групуваннями. 

В сьомому році навчання висуваються значні вимоги до технічного виконання. Учні 

володіють всіма прийомами музичного виконання, набута практика використання 

педалі, засвоєно використання складного метроритму. На прикладі деяких музичних 

творів учень ознайомлюється з різними видами фактури – спосіб викладу музичного 

матеріалу, вчиться самостійно працювати. 

ТЕМА 4. Включення в програму творів романтичних жанрів (ноктюрн, балада, 

фантазія). 

На сьомому році навчання учень опрацьовує екзаменаційну програму, до складу якої 

входить твір романтичних жанрів. Відміність цих творів від інших інструментальних 

жанрів заключається в наявності фраз неквадратної будови. Довжина фраз може бути 

неоднакова, як і їх мелодика. 
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ТЕМА 5. Ознайомлення з перекладами популярної вокальної, інструментальної та 

театральної музики. 

Такі твори викликають великий інтерес не тільки в учнів старших класів. Ці твори 

можна внести до екзаменаційної програми. Досить часто нотний текст цих творів не 

має ніяких вказівок (уртекст), а тому учень може проявити свою фантазію з 

допомогою, звичайно, педагога щодо цих вказівок. 

ТЕМА 6. Поповнення словникових термінів (німецьких і французьких), що 

зустрічаються у творах романтиків і імпресіоністів. 

Обов’язково музичні терміни німецьких і французьких романтиків і імпресіоністів 

повинні бути записані бути в дитячий записничок. Візуальне ознайомлення з творами 

імпресіоністів, з творами джазових виконавців.  

 

ТЕМА 7. Гра гам з сімома знаками при ключі, арпеджіо та акордів на дві октави 

двома руками разом. Виконання хроматичної гами двома руками разом на дві октави 

в прискореному темпі. 

Доведення до прискореного темпу виконання гам, арпеджіо та акордів відбувається 

поступово, виконання гам є необхідною умовою  продуктивного заняття. Арпеджіо 

та акорди виконуються на три ноти протягом всього терміну навчання. 

 

      

IV. ПРОГНОЗОВАНИЙ  РЕЗУЛЬТАТ 

З метою виховання сценічної витримки в Школі естрадного мистецтва на кінець 

кожного семестру учні повинні зіграти напам’ять і на інку 1-2 п’єси (за виключенням 

1-го року навчання) на академ концерті закритого типу взимку і відкритого типу 

навесні. Оцінювання результатів спрямоване забезпечити емоційну рівновагу, 

спрямувати дітей до пізнання та творчості.  

 

V. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Основні засади фортепіанної педагогіки. Роман Савицький, Тернопіль, 2000 р. 

2. Загальне фортепіано: питання методики. Н. Йовенко, Київ, 1989 р. 

3. Методика навчання гри на фортепіано. Д. Герасимович, Київ, 1962 р. 

4. Власна відредагована навчальна програма 2005 року.   

 

VI. ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ: 

1. Інструмент фортепіано. 

2. Стілець, стіл. 

3.  Нотно-музична література: учбовий репертуар дитячих музичних шкіл 1-7 

класів, словник музичних термінів тощо. 

4. Аудіоапаратура.  

5. Метроном.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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МУЗИЧНА ЛІТЕРАТУРА (3-7 КЛ.) 

 

Навчальна програма художньо-естетичного напряму позашкільної освіти для 

профільної Школи естрадного мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та молоді. 

5 років навчання. 

Автор: Шекель О. О. – керівник гуртка Школи естрадного мистецтва 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді. 

 

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 Особливе місце в системі навчально-виховної роботи в школі естрадного 

мистецтва належить заняттям музичною літературою, що залучають дітей до 

значущих для них видів діяльності, стимулюють розвиток їх інтересів і талантів, 

інтелектуальної, емоційної та духовної сфери, створюють розвиваюче середовище. 

Мета курсу музичної літератури :виховувати в учнів здатність свідомо 

сприймати музичний твір в цілому, розвивати художній смак, уміння розкривати 

зміст і визначати рівень художньої цінності твору. 

ПІЗНАВАЛЬНА: спроектовані педагогом знання предмету музичної літератури, їх 

вплив на ідеали та світогляд особистості. 

ПРАКТИЧНА ТВОРЧА: вплив на цілісність дитячої індивідуальності, яка виявляє 

розвинені творчі здібності, творчу мотивацію, творчі вміння, що забезпечують їй 

здатність впроваджувати вивчений матеріал зданого предмету, духовні цінності, що 

змінюють на краще життя людини. 

СОЦІАЛІЗУЮЧА: усвідомлення значення спільних зусиль, роботи в команді, 

стимуляції до само оцінної освітньої діяльності та вміння застосовувати отримані 

знання з предмету «Музична література» на практиці. 

           Завданням предмета є виховання в дітей любові і зацікавленості до народного, 

класичного, сучасного  та естрадного мистецтва. 

 Різноманітність творів, що вивчаються, знайомство з подіями музичного життя, 

з творчістю композиторів -  класиків та наших сучасників, допомагають учням 

зрозуміти зв’язок мистецтва з явищами суспільного життя. 

 У процесі вивчення програмного матеріалу діти повинні набути навичок 

елементарного слухового аналізу, уміти характеризувати жанри, стилі та епохи в 

музичному мистецтві. 
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Учні І року навчання (3 клас) повинні : 
мати уяву про засоби виразності у вокальній та інструментальній музиці,  музичну 

культуру та побут українського народу, уміти характеризувати та розрізняти музичні 

жанри. 

 

Учні ІІ року навчання (4 клас) повинні: 

мати уяву про загальну характеристику музичних стилів до ХVII ст., уміти 

аналізувати творчість класиків світової музичної культури, знати джерела 

виникнення джазу. 

 

Учні ІІІ  року навчання (5 клас) повинні: 

уміти характеризувати й аналізувати творчість російських композиторів, стилі 

сучасного естрадного мистецтва. 

 

Учні IV року навчання (6 клас) повинні: 

уміти характеризувати й аналізувати творчість українських композиторів, уміти 

розуміти та образно сприймати музичні твори. 

 

Учні V року навчання (7 клас) повинні: 

уміти характеризувати й аналізувати стилі сучасного естрадного мистецтва. 

 

 Зміст програми ,який представляє собою власне фонохрестоматію 

розглядається як примірний і може корегуватися в залежності від індивідуального 

підходу викладача до даного предмету. 

 

                               ІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

Перший рік (3 клас) 

                                                       

№ 

з/п 
Теми Всього Теорет. Практ. 

1. Вступне заняття 1 1 - 

2. Предмет і завдання курсу музичної літератури. 

Роль музики у житті людини. 

1 1 - 

3 Назва, виникнення та розвиток музики . Загальне 

поняття про зміст музичних творів .Музичний 

образ, зміст та форма у музиці. 

3 2 1 

4. Засоби виразності у музиці . Вокальна та 

інструментальна музика . С. Прокоф'єв -

симфонічна казка «Петя та Вовк» 

3 2 1 

5   Народна пісня ,як основне джерело музичної 

культури народу. 

2 1 1 

6 Жанри української народної пісні. 

 

6 4 2 
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7 Народна пісня – основа творчості композиторів-

класиків. 

1 0,5 0,5 

8 Народна пісня ,як основа сучасного естрадного 

мистецтва. 

1 0,5 0,5 

9 Українські національні пісні-гімни. 

 

1 0,5 0,5 

10 Жанри у музиці-марш, танець, пісня 

 

1 0,5 0,5 

11 Танець як жанр народної творчості різних 

народів . Українські народні танці . Танці народів 

східної та західної Європи. 

3 2 1 

12 Програмна музика . Музика у театрі . Сюїта Е. 

Гріга «Пер Гюнт». 

3 2 1 

13 Балет, як вид театральної музики . 

П.Чайковський - балет «Лускунчик» 

2 1 1 

14. Опера ,як синтетичний вид театральної музики, її 

складові елементи .С. Гулак-Артемовський опера 

«Запорожець за Дунаєм». 

3 2 1 

15 Великі циклічні форми у інструментальній 

музиці . Симфонія та її складові частини . 

Інструменти симфонічного оркестру. 

3 2 1 

16 Перші українські симфонії . Симфонія соль 

мінор невідомого автора. 

1 0,5 0,5 

17 Підсумкове заняття 1 1  

                                                  Всього 36 23,5 12,5 

 

Другий рік (4 клас) 

№ 

з/п 
Теми Всього Теорет. Практ. 

1. Вступне заняття 1 1 - 

2. Загальна характеристика музичних стилів у 

мистецтві до ХVII ст. 

4 2 2 

3 Й.С.Бах - життя і творчість . Клавірна творчість. 

Інвенції, імітації . Прелюдія і фуга до-мінор. 

4 2 2 

4. Г.Ф. Гендель - життя та творчість . Кантати та 

ораторії у творчості Генделя. 

2 1 1 

5   К. В. Глюк- життя та творчість. Оперна реформа 

Глюка. 

1 0,5 0,5 

6 Характеристика епохи класицизму. Віденські 

класики. 

2 1 1 

7 Й. Гайдн – життя та творчість. Сонатно-

симфонічний цикл Гайдна. Соната ре-мажор 

(побудова сонатного алегро). Симфонія мі-

бемоль мажор. 

3 2 1 
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8 В.А. Моцарт- життя та творчість. Симфонічна 

творчість(симфонія №41);оперна творчість(опера 

«Весілля Фігаро»); фортепіанна творчість 

(соната ля-мажор); «Реквієм» (оглядово) 

3 2 1 

9 Л. Бетховен –життя та творчість. Фортепіанна 

творчість («Патетична соната» «Місячна 

соната»); симфонічна творчість  

(симфонії №№ 5, 9), увертюра «Едмон». 

3 2 1 

10 Характеристика епохи Романтизму. 1 1 - 

11 Ф. Шуберт –життя та творчість. 

Фортепіанна,вокальна творчість( пісні ,вокальні 

цикли); «Незакінчена симфонія». 

3 2 1 

12 Ф. Шопен – життя і творчість. Фортепіанна 

творчість (прелюдії, ноктюрни, балади, етюди) 

2 1 1 

13 Р. Шуман – життя та творчість. «Дитячий 

альбом» 

2 1 1 

14. Ф. Мендельсон-огляд творчості. Цикл «Пісні без 

слів», концерт для скрипки з оркестром 

2 1 1 

15 Ф. Ліст- життя і творчість. Рапсодії. 2 1 1 

16 Популярні арії зарубіжних оперних 

композиторів –Т.Доніцетті, Д.Верді, Ж.Бізе, 

Ф.Пуччіні (оглядово) 

1 0,5 0,5 

17 Негритянська музика як джерело виникнення 

джазу. Спірічуелс. Характеристика блюзу. 

1 0.5 0.5 

18 Повторення вивченого матеріалу, повторне 

прослуховування музичних фрагментів. 

1 - 1 

19 Підсумкове заняття 1 1  

                                                  Всього 36 22.5 13.5 

 

Третій рік (5 клас) 

№ 

з/п 
Теми Всього Теорет. Практ. 

1. Вступне заняття 1 1 - 

2. Музика ближнього зарубіжжя 1 1 - 

3 М. Глінка- основоположник російської 

класичної музики . Опера «Іван Сусанін». 

Симфонічні твори М. Глінки (оглядово) 

3 2 1 

4.  Новаторський внесок творчості О. 

Даргомижського в музичну російську культуру. 

Опера «Русалонька» 

2 1 1 

5   Російська музична культура XІX ст. «Могучая 

кучка». 

1 1 - 
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6 О. Бородін-Життя та творчість. Епічність у 

музиці. Опера «Князь Ігор». «Богатирська 

симфонія» (1 ч.) 

3 1.5 1.5 

7 М. Римський – Корсаков – життя і творчість. 

Симфонічна поема «Шахерезада». Опера 

«Снігуронька» 

3 1.5 1.5 

8 М. Мусоргський –життя і творчість. 

Фортепіанний цикл «Картинки з виставки». 

Опера «Борис Годунов». 

3 1.5 1.5 

9 П. Чайковський –життя і творчість. 

Фортепіанний цикл« Пори року». Опера 

«Євгеній Онєгін». Балет «Лускунчик». 

3 1.5 1.5 

10 Творчість російських композиторів на межі 

XIX –XX ст. 

1 1 - 

11 С. Рахманінов, О. Скрябін, І. Стравінський –

огляд творчості композиторів. С. Рахманінов 

«Концерт для фортепіано з оркестром №2»  

О. Скрябін Прелюдії та етюди.  

І. Стравінський Балет «Петрушка». 

3 1.5 1.5 

12 С. Прокофє'в – Життя та творчість. Кантата 

 «Олександр Невський». Балет « Ромео і 

Джульєтта». Симфонія № 7. 

3 1.5 1.5 

13 Д. Шостакович – життя та творчість. 

«Ленінградська симфонія». 

2 1 1 

14. А. Хачатурян – життя та творчість. Балет 

«Гаяне».Скрипковий концерт. 

3 1.5 1.5 

15 Г. Свиридов –життя та творчість. Музичні 

ілюстрації до повісті Пушкіна «Заметіль» 

1 0.5 0.5 

16 ХХ ст. – пошуки нової музичної мови. 1 1         - 

17 Повторення вивченого матеріалу, повторне 

прослуховування музичних фрагментів. 

1 - 1 

18 Підсумкове заняття 1 1 - 

                                                  Всього 36 20 16 

 

Четвертий рік (6 клас) 

№ з/п Теми Всього Теорет. Практ. 

1. Вступне заняття 1 1 - 

2. Загальна характеристика української музичної 

культури на межі ХVІІ-ХVІІІ ст. 

1 1 - 

3 Церковна музика .Київський розспів. 1 0.5 0.5 

4. Канти. Початок розвитку світської музики. 

Одноголосні пісні з супроводом. 

1 0.5 0.5 

5   Пісні- романси Григорія Сковороди. 1 0,5 0,5 
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6 Партесний концерт «Сначала десь по утру рано». 

Хорові концерти А. Веделя М. Березовського. 

2 1 1 

7 Д. Бортнянський –життя та творчість. Соната до-

мажор. Оперна творчість. 

1 0.5 0.5 

8 Загальна характеристика музичної культури 

України ХІХ ст. 

1 1 - 

9 М.Лисенко - основоположник української класичної 

музики. Оперна творчість (опера «Тарас Бульба», 

«Наталка Полтавка»; Дитяча опера «Коза-Дереза») 

Обробки українських народних пісень та солоспіви М. 

Лисенка. Музика до «Кобзаря», хори, кантати. 

5 3 2 

10 П.Ніщинський Музична картина «Вечорниці» 1 1 - 

11 К. Стеценко -життя та творчість. Романси, хори, 

кантати (оглядово).Музика до вистав («Сватання 

на Гончарівці», «Гайдамаки») 

2 1 1 

12 Я. Степовий – життя та творчість. Збірки 

солоспівів «Барвінки», «Пісні настрою» 

2 1 1 

13 М. Леонтович – життя та творчість. Обробки 

українських народних пісень для хору. 

2 1 1 

14. В. Косенко – життя та творчість. Солоспіви, 

романси, хори, музика до фільмів. 

2 1 1 

15 Розвиток музичної культури Західної України. 

Творчість М. Вериківського, В. Січинського. 

2 1 1 

16 С. Людкевич – життя та творчість. Кантата –

симфонія «Кавказ», Кантата «Заповіт» 

2 1 1 

17 Л.Ревуцький – життя та творчість . Симфонія №2 

Кантата-поема «Хустина».  

2 1 1 

18 Б.Лятошинський - життя та творчість. Симфонічна 

творчість. Опера «Золотий обруч». 

2 1 1 

19 Характеристика творчості В. Барвінський, М. 

Колесси, А. Кос-Анатольський, М. Скорика,  

Є. Станкевича, Л. Дичко 

2 1 1 

20 Повторення вивченого матеріалу, повторне 

прослуховування музичних фрагментів. 

1 - 1 

21 Загальний характеристика української музичної 

культури  ХХ ст. 

1 1 - 

22 Підсумкове заняття 1 1 - 

                                                  Всього 36 21 15 

 

П'ятий рік (7клас) 

№ 

з/п 
Теми Всього Теорет. Практ. 

1. Вступне заняття. 1 1 - 

2. Музика на межі ХІХ-ХХ ст. Поява джазу. 1 1 - 
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3 Джаз. Сольна та колективна імпровізація. Біт, свінг. 2 1 1 

4. Характеристика раннього джазу. 1 1 - 

5   Джорж Гершвін – поєднання класичної музики і 

джазу. «Рапсодія в стилі блюз» симфонічна поема. 

Опера «Поргі і Бесс». 

3 2 1 

6 Біг-бенд. Професійний джаз. 1 0,5 0,5 

7 Луї Армстронг – життя та творчість. 2 1 1 

8 Роль вокалу у джазі. Е. Фіцджеральд, Б. Холідей. 2 1 1 

9 Ера Елінгтона (1927-1940) 1 1 - 

10 Течії у джазі 60-80-х років. Стиль бі -бопп. 2 1 1 

11 Виникнення ритм-енд-блюзу. 1 1 - 

12 Виникнення рон-н-роллу 1 1 - 

13 Творча діяльність ансамблю «Бітлз» 2 1 1 

14. Загальна характеристика стилів і напрямків 

Зарубіжних рок- гуртів. 

1 1 - 

15 Творча діяльність Гурту «Пінк Флойд» 1 0.5 0.5 

16 Загальна характеристика рок-гуртів СРСР. 2 1 1 

17 Проникнення класичної муз. форми у джазову та 

естрадну музику. 

2 1 1 

18 Пошуки нового у музичному мистецтві ХХ ст. 

використання джазової стилістики у класичній 

музиці. Б. Емерсон «Картинки з виставки». 

2 1 1 

19 О. Журбін зонг-опера «Орфей і Еврідіка» 1 0.5 0.5 

20. Д. Веберн рок-опера «Ісус Христос –суперзірка» 1 0.5 0.5 

21 О. Рибніков рок-опера «Юнона і Авось». 1 0.5 0.5 

22 Повторення вивченого матеріалу, повторне 

прослуховування музичних фрагментів. 

1 - 1 

23 Підсумкове заняття 1 1  

                                                  Всього 36 20.5 15.5 

 

ІІІ. Зміст програми 

 

Перший рік навчання (3клас) 

 

ТЕМА 1 Вступне заняття (1год) 

ТЕМА 2 Предмет і завдання курсу музичної літератури (1год) 

Загальне поняття про предмет курсу музичної літератури, його завдання. Важливість 

значення музики в житті кожної людини. 

ТЕМА 3 Назва, виникнення та розвиток музики (3год.) 

Історія виникнення та розвитку музики. Загальне поняття про зміст музичних творів. 

Музичний образ,зміст і форма в музиці 

Практичні навички: слухання музики (М.В. Лисенко, дитяча опера «Коза –Дереза», 

П.І. Чайковський «Дитячий альбом», фрагментарно). Аналіз прослуханих творів. 



70 
 

 

ТЕМА 4 Засоби виразності в музиці. Вокальна та інструментальна музика (3 год.) 

Загальна характеристика  засобів  виразності в музиці (темп, ритм, динамічний план, 

штрихи і т.д.) Поняття: вокальна, інструментальна, вокально-інструментальна 

музика. 

Практичні навички: слухання музики (С. Прокоф’єв, симфонічна казка «Петя та 

Вовк») Аналіз прослуханого твору. 

ТЕМА 5 Народна пісня як основне джерело музичної культури народу (2 год.) 

Важливість народної творчості, народної пісні у становленні патріотичного початку  

кожної людини. Народна пісня як основне джерело музичної культури народу. 

Практичні навички: слухання музики (українські народні пісні у виконанні 

Н.Матвієнко) Аналіз прослуханих творів. 

ТЕМА 6 Жанри української народної пісні (6год.) 

Класифікація та характеристика жанрів української народної пісні: календарно-

обрядові, родинно-побутові, епічні, історичні, пісні, 

літературного походження, пісні-романси.   

Практичні навички: слухання музики (українські народні пісні у виконанні 

Народного ансамблю «Веснянка» Рівненського ПДМ, фрагментарно). Аналіз 

прослуханої музики. 

ТЕМА 7 Народна пісня – основа творчості композиторів-класиків (1год.) 

Використання народної пісні композиторами-класиками у своїй творчості. Важливість 

народної пісні як основного джерела музичної культури  кожного народу. 

Практичні навички:слухання музики (М.Лисенко, опера «Тарас Бульба», пісня «За 

світ встали козаченьки», П. Чайковський, 1-й ф-ний концерт «Вийди, вийди, Іванку», 

Е. Гріг, «Пісня Сольвейг» з симфонічні сюїти «Пер Гюнт» – фрагментарно) Аналіз 

прослуханої музики. 

ТЕМА 8 Народна пісня як основа сучасного естрадного мистецтва (1год.) 

Використання сучасними композиторами у своїй творчості народних пісень. 

Мелодичні особливості аранжувань.Виконання  народних пісень в сучасній естрадній 

обробці. 

Практичні навички: слухання музики (Квітка Цісик,  «Іванку, Іванку» Тоня Матвієнко 

та Олег Скрипка, «Весна», Олександр Пономарьов і Тарас Чубай, лемківська пісня 

«Пливе кача по Тисині» тощо) Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 9 Українські національні гімни (1год.) 

Історія виникнення українських національних пісень-гімнів «Ще не вмерла Україна», 

«Боже, великий, єдиний», «Ой у лузі червона калина». 

Практичні навички: слухання музики (українські пісні-гімни «Ще не вмерла Україна» 

муз. М. Вербицького, сл. П. Чубинського, «Боже, великий ,єдиний» муз. М.В. 

Лисенка, сл. О. Кониського, «Ой, у лузі червона калина», муз. народна, сл. С. 

Чернецького, фрагментарно) Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 10 Пісня, танець, марш (1год) 

Загальна характеристика музичної культури за системою Д. Кабалевського. Пісня, 

танець, марш – основні складові музичного мистецтва. 

Практичні навички: слухання музики. Д. Кабалевський,  «Сім веселих пісень на слова 

С. Маршака (фрагментарно). Аналіз прослуханої музики. 
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ТЕМА 11 Танець як жанр народної творчості різних націй та народностей (3год.) 

Українські народні танці, танці народів східної та західної Європи як основне 

джерело становлення національної культури народу. 

Практичні навички: слухання музики (танці народів світу: гопак, камаринська, 

полонез, краков’як, лезгинка, фрагментарно) Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 12 Програмна музика .Музика в театрі. Музика Е. Гріга «Пер Гюнт» (3год.) 

Загальне поняття програмної музики на прикладі симфонічної сюїти Едварда Гріга 

«Пер Гюнт»  Музика в театрі – загальна характеристика. 

Практичні навички: слухання музики. Е. Гріг, симфонічна сюїта «Пер Гюнт» 

(фрагментарно). Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 13 Балет як вид театральної музики (2год.) 

Загальна характеристика балетного жанру на прикладі балету П.І.Чайковського 

«Лускунчик». 

Практичні навички: слухання музики. П.І. Чайковський, балет «Лускунчик» 

(фрагментарно). Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 14 Опере як синтетичний вид театральної музики (3год) 

Загальна характеристика оперного жанру на прикладі опери С. Гулака-Артемовського 

«Запорожець за Дунаєм». Класифікація складових елементів опери. 

Практичні навички: слухання музики. С. Гулак-Артемовський, опера 

«Запорожець за Дунаєм» (фрагментарно). Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 15 Великі циклічні форми в інструментальній музиці (3год.) 

Загальна характеристика симфонічної музики. Симфонія та її складові частини. 

Класифікація інструментів симфонічного оркестру. 

Практичні навички: слухання музики. Симфонічна музика. П.І. Чайковський, 

Симфонія №1, Л.В. Бетховен, Симфонія №5, (фрагментарно). Аналіз прослуханої 

музики. 

 

ТЕМА 16 Українська симфонічна музика (1год.) 

Перші українські симфонії. Симфонія  Соль мінор невідомого  автора 

(загальна характеристика) 

Практичні навички: слухання музики, Симфонія невідомого автора  

Соль мінор (фрагментарно). Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 17 Підсумкове заняття (1год.) 

Узагальнююче повторення вивченого матеріалу.                                                                                               

 

                                 Другий рік навчання (4 клас) 

 

ТЕМА 1 Вступне заняття (1год)  

ТЕМА 2 Характеристика музичних стилів у мистецтві до ХУ11 ст. (2год.) 

Дати загальну характеристику музичних стилів у мистецтві до ХУ11ст. Історія 

виникнення перших опер на сюжети античних міфів. 

Важливість та відображення побуту у виникненні пісенного жанру. 

Практичні навички: слухання музики. Побутові, колискові, трудові, похідні пісні; 

плачі та голосіння (фрагментарно). Аналіз прослуханої музики. 
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ТЕМА 3 Й.С. Бах – життя та творчий шлях (4год.) Загальна характеристика життєвого 

та творчого шляху Й.С. Баха. Клавірна творчість композитора на прикладі Добре 

темперованого Клавіру. 

Практичні навички: слухання музики (Й.С.Бах Прелюдія і фуга До мінор, Імітації, 2-

х, 3-х голосні інтенції, фрагментарно) 

Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 4  Г.Ф. Гендель – життя та творчий шлях (2год.) 

Загальна характеристика життєвого та творчого шляху Г.Ф. Генделя. 

Важливість значення жанру кантати та ораторії в його т творчості. 

Практичні навички: слухання музики (Г.Ф. Гендель, Ораторія «Самсон», 

фрагментарно). Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 5 І.В. Глюк – життя та творчий шлях. Оперна реформа Глюка (1год.) 

Загальна характеристика життєвого та творчого шляху І.В.Глюка. Важливість  

значення оперної реформи Глюка у подальшому розвитку оперного мистецтва. 

Практичні навички: слухання музики (І.В. Глюк, опера «Орфей та Еврідіка», 

фрагментарно). Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 6 Епоха класицизму. Віденські класики. (1год.) 

Загальна характеристика епохи класицизму. Композиторська школа епохи 

класицизму: Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л.В. Бетховен. 

ТЕМА 7 Й. Гайдн – життя та творчий шлях (3год.) 

Загальна характеристика життєвого та творчого шляху Й. Гайдна. 

Побудова Сонатного алегро на прикладі Сонати Ре мажор. 

Практичні навички: слухання музики (Й. Гайдн, Соната  Ре мажор, Симфонія Мі-

бемоль мажор, фрагментарно). Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 8  В.А. Моцарт – життя та творчий шлях. Характеристика творчості 

композитора (3год.) 

Загальна характеристика життєвого та творчого шляху В.А. Моцарта. Симфонічна, 

оперна та фортепіанна творчість композитора. 

Практичні навички: слухання музики (В.А. Моцарт, Симфонія Соль мінор, опера 

«Весілля Фігаро», Соната  Ля мажор, «Реквієм», фрагментарно). Аналіз прослуханої 

музики. 

ТЕМА 9 Л.В. Бетховен – життя та творчий шлях. Характеристика творчості 

композитора (3год.) 

Загальна характеристика життєвого та творчого шляху Л.В. Бетховена. Фортепіанна 

та симфонічна творчість композитора. 

Практичні навички: слухання музики (Л.В. Бетховен, «Патетична соната», «Місячна 

соната», Симфонія №№  3, 5, 9, Симфонічна увертюра «Едмон», фрагментарно). 

Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 10 Характеристика епохи романтизму (1год.)  

Загальна характеристика епохи романтизму. Композиторська школа епохи 

романтизму: Ф. Шуберт, Ф. Шопен, Р. Шуман, Б. Мендельсон, Ф. Ліст. 

ТЕМА 11 Ф. Шуберт – життя та творчий шлях. Характеристика творчості 

композитора (3год.) 

Загальна характеристика життєвого та творчого шляху Ф. Шуберта. 
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Фортепіанна та вокальна творчість композитора. 

Практичні навички: слухання музики (Ф. Шуберт,  пісенні  цикли «Зимовий шлях» та 

«Прекрасна мельничиха»,  фрагментарно). 

Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 12 Ф. Шопен  -  життєвий та творчий шлях. Характеристика творчості 

композитора (2год.) 

Загальна характеристика життєвого та творчого шляху  Ф. Шопена. 

Фортепіанна творчість – основний жанр творчості композитора . 

Практичні навички: слухання музики  (Ф. Шопен, Ноктюрн Мі-бемоль мажор,  

Мазурки Сі-бемоль мажор, Ля мінор, Полонез Ля мажор, Прелюдії Мі мінор, Ля 

мажор,  Етюди Мі мажор,  До мінор, фрагментарно). Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 13  Р. Шуман  -  життєвий та творчий шлях. Характеристика творчості 

композитора (2год.)  

Загальна характеристика життєвого та творчого шляху Р. Шумана. 

Фортепіанна та пісенна творчість – основний жанр творчості композитора. 

Практичні навички: слухання музики (Р. Шуман, фортепіанні цикли «Дитячий 

альбом», «Карнавал», «Метелики», пісенний цикл «Любов поета», фрагментарно). 

Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 14 Б. Мендельсон  -  життєвий та творчий шлях. Характеристика творчості 

композитора (2год.) 

Загальна характеристика життєвого та творчого шляху Б. Мендельсона. Фортепіанна 

та інструментальна музика – основний жанр творчості композитора. 

Практичні навички: слухання музики Б. Мендельсон, фортепіанній цикл «Пісні без 

слів»,  Концерт для скрипки з оркестром Мі мінор, фрагментарно). Аналіз 

прослуханої музики. 

ТЕМА 15 Ф. Ліст життєвий та творчий шлях .Характеристика творчості композитора 

(2год.) 

 Загальна характеристика життєвого та творчого шляху Ф. Ліста. Багатогранність 

творчості композитора – піаніст, диригент, органіст, педагог, музично-громадський 

діяч, публіцист та критик. 

Практичні навички: слухання музики (Ф. Ліст, Рапсодії, фрагментарно). Аналіз 

прослуханої музики. 

ТЕМА16 Популярні арії зарубіжних композиторів з опер Т. Доніцетті, Д. Белліні, Дж. 

Верді, Ф. Пуччіні, Ж. Бізе (1год.) 

Загальна характеристика творчості композиторів Т.Доніцетті, Д.Белліні, Дж.Верді, 

Ф.Пуччіні, Ж.Бізе. 

Практичні навички: слухання музики (Д. Белліні, Арія Норми з однойменної опери, 

Ж. Бізе, Арія Кармен з однойменної опери, Дж. Верді, Арія Віолетти з опери 

«Травіата», Ф.Пуччіні, арія Чіо-Чіо-сан з опери «Мадам Батерфляй», фрагментарно). 

Аналіз прослуханої музики. 

 ТЕМА 17 Спірічуелс. Народна негритянська музика (2год). 

Характеристика спірічуелсу як хорового співу релігійних християнських гімнів. 

Загальна характеристика блюзу. Народна негритянська музика ,як джерело 

виникнення джазу. Пересувні негритянські театри.  
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Практичні навички: слухання музики (Джорж Гершвін, Луі Армстронг, Елла 

Фітцджеральд, Джо Кокер, фрагментарно). 

Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 18 Підсумкове заняття (1год.) Узагальнююче повторення вивченого 

матеріалу 

 

                         Третій рік навчання (5клас) 

 

ТЕМА 1 Вступне заняття (1год) 

ТЕМА 2 Музика ближнього зарубіжжя (1год). 

Загальна характеристика музичної культури країн ближнього зарубіжжя. 

ТЕМА 3 М. Глінка – життя та творчий шлях (3год) 

Загальна характеристика життєвого та творчого шляху М. Глінки. 

Вокальна, оперна та інструментальна творчість композитора на прикладі романсів, 

опери «Іван Сусанін» та симфонічної фантазії «Камаринська», увертюра для 

симфонічного оркестру «Арагонська хота». 

Практичні навички: слухання музики (М.І. Глінка, романси, пісні, 

опера «Іван Сусанін», симфонічна фантазія «Камаринська», увертюра для 

симфонічного оркестру «Арагонська хота», фрагментарно). 

Аналіз прослуханої музики.      

ТЕМА 4 Новаторський внесок творчості О. Даргомижського  в російську музичну 

культуру (1год.) 

Загальна характеристика творчості О. Даргомижського, його новаторський внесок в 

розвиток російської музичної культури як великого вителя музичної правди, на 

прикладі опери «Русалка» та романсів. 

Практичні навички: слухання музики (О. Даргомижський, опера «Русалка», романс 

«Мені сумно», фрагментарно). 

Аналіз прослуханої музики. 

ТЕ МА 5 Російська музична культура Х1Х ст.(1год.) 

Загальна характеристика музичної культури Х1Хст. Творча та суспільна діяльність 

композиторів «Могучої кучки»: М.А. Балакірєва, М.А. Римського-Корсакова, М.П. 

Мусоргського, О.П. Бородіна та Ц.А. Кюї. 

ТЕМА 6 О.П. Бородін – життя та творчий шлях (2год.) 

Загальна характеристика життєвого та творчого шляху О.П.Бородіна. Епічність в 

музиці композитора на прикладі опери «Князь Ігор» та  Симфонії №2. 

Практичні навички: слухання музики (О.П. Бородін, опера «Князь Ігор», Симфонія 

№2, фрагментарно). 

Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 7 М.А. Римський-Корсаков – життя та творчий шлях (2год.) 

Загальна характеристика життєвого та творчого шляху М.А. Римського-Корсакова. 

Симфонічна та оперна творчість композитора.  

Практичні навички: слухання музики ( М.А. Римський –Корсаков, симфонічна сюїта 

«Шахеразада», опера «Снігуронька», фрагментарно). Аналіз прослуханої музики. 
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ТЕМА 8  М.П.Мусоргський  -  життя та творчий шлях (2год.) 

Загальна характеристика життєвого та творчого шляху М.П.Мусоргського. Вокальна, 

фортепіанна та оперна творчість композитора. 

 Практичні навички: слухання музики ( М.П.Мусоргський, фортепіанний цикл 

«Картинки з виставки», опера «Борис Годунов», 

романси «Сирітка», «Блоха», фрагментарно). Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 9  П.І. Чайковський  -  життя та творчий шлях (4год.) 

Загальна характеристик життєвого та творчого шляху П.І. Чайковського. 

Фортепіанна, симфонічна та оперна творчість композитора. 

Практичні навички: слухання музики (П.І. Чайковський, фортепіанний цикл «Пори 

року»,  балет «Лускунчик», опера «Євгеній Онєгін», Симфонія №1, фрагментарно). 

Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 10  Творчість російських композиторів на межі Х1Х –ХХ століття (1год.) 

Загальна характеристика творчості російських композиторів на межі Х1Х – ХХ 

сторіччя: С.І. Танєєва, О.К. Глазунова, А.К. Лядова. Огляд творчості композиторів. 

ТЕМА 11 С. Рахманінов, О. Скрябін, І. Стравінський  –  огляд творчості композиторів 

(3год.)  

Загальна характеристика творчості композиторів С. Рахманінова, О. Скрябіна, 

І.Стравінського. Огляд творчості композиторів. 

Практичні навички: слухання музики (С. Рахманінов, романси «Весняні води», 

Концерт №2 для фортепіано з оркестром, симфонічна поема «Поема екстазу» і 

«Прометей» (для  симфонічного оркестру, фортепіано та хору), І. Стравінський, балет 

«Петрушка», фрагментарно). Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 12 С. Прокоф'єв  –  життя та творчий шлях (2год.) 

Загальна характеристика життєвого та творчого шляху С. Прокоф'єва. 

Огляд творчості композитора. 

Практичні навички: слухання музики (С. Прокоф'єв, кантата «Олександр Невський», 

балети «Ромео і Джульєтта», «Попелюшка», Симфонія №7, фрагментарно). Аналіз 

прослуханої музики. 

ТЕМА 13 Д. Шостакович  -  життя та творчий шлях (2год.) 

Загальна характеристика життєвого та творчого шляху Д. Шостаковича. Огляд 

творчості композитора. 

Практичні навички: слухання музики (Д. Шостакович, Симфонія №7, 

«Ленінградська», фрагментарно). Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 14 А.І. Хачатурян  -  життя та творчий шлях (2год.) 

Загальна характеристика життєвого та творчого шляху А. Хачатуряна. Огляд 

творчості композитора. 

Практичні навички: слухання музики (А. Хачатурян балет «Гаяне», Концерт для 

скрипки з оркестром, фрагментарно). Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 15 Г.В. Свірідов  -  життя та творчий шлях (1год.) 

Загальна характеристика життєвого та творчого шляху Г.В. Свірідова. Огляд 

творчості композитора. 

Практичні навички: слухання музики (Г.В. Свірідов, Симфонічна сюїта до повісті 

О.С. Пушкіна «Заметіль», фрагментарно). 
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Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 16 ХХ сторіччя  -  пошуки нової музичної мови (1год.) 

Загальна характеристика музичної культури ХХ сторіччя. Огляд творчості  

Д.Б. Кабалевського, І.О. Дунаєвського, Кара Караєва. 

ТЕМА 17 Характеристика вітчизняного джазу (1год.) 

Загальна характеристика джазової музики. Джаз як нова жанрова форма. Виникнення 

перших джазових колективів: Джаз-бенд Валентина Парнаха, «Теа-джаз» Леоніда 

Утьосова. 

ТЕМА 18 Підсумкове заняття (1год.)  

Узагальнююче повторення вивченого матеріалу. 

   

                       Четвертий рік навчання (6 клас) 

 

ТЕМА 1 Вступне заняття (1год.) 

ТЕМА 2 Загальна характеристика української музичної культури на межі ХУІІ  -  

ХУІІІ сторіччя (1год.) 

Найдавніші джерела виникнення української музики. 

ТЕМА 3 Київський розспів. Церковна музика (1год.) 

Загальна характеристика розвитку музичної грамотності, виникнення братських шкіл, 

реформа церковної музики. 

Практичні навички: слухання музики (М. Дилецький, церковні гласи, фрагментарно). 

Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 4  Канти. Світська музика. Одноголосні пісні з супроводом (1год.) 

Загальна характеристика та розвиток пісенних жанрів у міському побуті. Зародження 

світської музики в таких її жанрах, як міська побутова пісня (кант), одноголосні пісні з супроводом, 

цехова інструментальна музика, театральна музика. 

Практичні навички: слухання музики ( Кант «Что ж я кому виноват?», пісня «Ах, 

Українонько», фрагментарно). Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 5 Пісні –романси Г. Сковороди (1год.) 

Загальна характеристика творчості Григорія Сковороди. Пісенна творчість 

композитора. 

Практичні навички: слухання музики (Г. Сковорода, пісні «Ах ты, свете лестный», 

«Ой ти, пташко жовтобока», фрагментарно). 

Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 6 Хорові концерти. Партесний концерт «Сначала днесь по утру рано» (2год.) 

Загальна характеристика жанру хорового концерту. Партесний концерт «Сначала 

днесь по утру рано», розбір. Загальна характеристика творчості М. Березовського та 

А. Веделя. 

Практичні навички: слухання музики ( Партесний концерт «Сначала днесь по утру 

рано», хорові концерти М. Березовського та А. Веделя, фрагментарно). Аналіз 

прослуханої музики. 

ТЕМА 7 Д. Бортнянський  -  життя та творчий шлях (1год.) 

Загальна характеристика життєвого та творчого шляху Д. Бортнянського. 

Фортепіанна, хорова та оперна творчість композитора. 
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Практичні навички: слухання музики (Д. Бортнянський, «Соната для фортепіано До 

мажор, Хорова літургія,  опера «Сокіл», фрагментарно). 

Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 8 Розвиток музичної культури України ХІХ ст.(1год.) 

Загальна характеристика музичної культури України ХІХ ст.. 

ТЕМА 9 М.В. Лисенко  -  класик української національної музики (5год.) 

М.В. Лисенко – загальна характеристика життєвого та творчого шляху. Важливий 

внесок творчості Лисенка у розвиток українського національного мистецтва. Оперна, 

хорова, пісенна творчість композитора. 

Практичні навички: слухання музики ( М.В. Лисенко, опери «Тарас Бульба», 

«Наталка-Полтавка», дитячі опери «Коза-Дереза», «Пан Коцький», «Зима і Весна», 

обробки народних пісень, солоспіви, романси, хори, кантати, Музика до Кобзаря, 

фрагментарно). Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 10 П.І. Ніщинський  -  життя та творчий шлях (1год.) 

Загальна характеристика життєвого та творчого шляху П.І. Ніщинського (псевдонім 

Петро Байда). 

Практичні навички: слухання музики (П.І. Ніщинський, музична картина 

«Вечорниці», фрагментарно). Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 11  К. Стеценко  -  життя та творчий шлях (2год.) 

Загальна характеристика життєвого та творчого шляху К. Стеценка. Огляд вокальної 

та хорової творчості композитора. 

Практичні навички: слухання музики ( К. Стеценко, обробки народних пісень, 

романси , хори, кантати «Шевченкові»,  «Єднаймося», музика до вистав «Сватання на 

гончарівці», «Гайдамаки», фрагментарно). Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 12 Я. Степовий  -  життя та творчий шлях (2год.) Загальна характеристика 

життєвого та творчого шляху Я. Степового. 

Огляд вокальної творчості композитора. 

Практичні навички: слухання музики ( Я. Степовий, солоспіви «Барвінки», «Пісні 

настрою», фрагментарно) Аналіз прослуханої музики 

ТЕМА 13 М.Д. Леонтович  -  життя та творчий шлях (2год.) 

Загальна характеристика життєвого та творчого шляху М. Леонтовича. Огляд 

вокально-хорової творчості композитора. 

Практичні навички: слухання музики ( М.Д. Леонтович, обробки  народних пісень для 

хору «Ой, з-за гори кам’яної», «Козака несуть», «Щедрик», фрагментарно). Аналіз 

прослуханої музики. 

ТЕМА 14  В. Косенко  -  життя та творчий шлях (2год.) 

Загальна характеристика життєвого та творчого шляху В. Косенка. Огляд вокально-

хорової  та  симфонічної творчості композитора. 

Практичні навички: слухання музики ( В. Косенко, солоспіви, романси, пісні, обробки 

народних пісень, хори, музика до фільмів, «Героїчна увертюра», «Класичне тріо», 

фрагментарно). Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 15 Розвиток музичної культури Західної України на межі ХІХ-ХХ ст.. 

Творчість М. Вериківського, Д. Січинського (2год.) 

Загальна характеристика музичної культури Західної України на межі 
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ХІХ-ХХ ст.  Огляд  творчості  композиторів  М. Вериківського  та                      Д. 

Січинського. 

Практичні навички: слухання музики (М.Вериківський, опери «Сотник», 

«Наймичка», Хорова поема «Гайдамаки», музично-літературна композиція «Кавказ» 

на слова Т.Г.Шевченка, музика до фільму «Назар Стодоля»; Д.Січинський, кантата 

«Лічу в неволі», «Дніпро реве», хори «Пісне моя», «Непереглядною юрбою», 

фрагментарно). Аналіз прослуханої музики.  

ТЕМА 16  С. Людкевич  -  життя та творчий шлях (2год.) 

Загальна характеристика життєвого та творчого шляху С. Людкевича. 

Огляд вокально-хорової та симфонічної творчості композитора. 

Практичні навички: слухання музики (С. Людкевич, кантата «Заповіт», кантата-

симфонія «Кавказ» на слова Т.Г. Шевченка, обробки народних пісень, фрагментарно). 

Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА  17  М.Ревуцький  -  життя та творчий шлях (2год.) 

Загальна характеристика життєвого та творчого шляху М.Ревуцького. Огляд 

вокально-хорової та симфонічної творчості композитора. 

Практичні навички: слухання музики ( М.Ревуцький, кантата-поема «Хустина», 

Симфонія №2, фрагментарно).  

ТЕМА 18  Б. Лятошинський  -  життя та творчий шлях (2год.) 

Загальна характеристика життєвого та творчого шляху Б. Лятошинського. Огляд 

симфонічної та оперної творчості композитора. 

Практичні навички: слухання музики (Б. Лятошинський, Симфонія №1,  симфонічна 

сюїта «Тарас Шевченко», кантата «Заповіт»,  опера «Золотий обруч», музика до 

кінофільму «Тарас Шевченко», фрагментарно). Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 19   Українська композиторська школа ХХ ст.: В. Барвінський,              М. 

Колесса, А. Кос-Анатольський, М. Скорик, Л. Дичко, Є. Станкович (3год.) 

Пошуки нової музичної мови на прикладі творчості В. Барвінського,                М. 

Колесси, А. Кос-Анатольського, М. Скорика, Л. Дичко, Є. Станковича. 

Практичні навички: слухання музики (В. Барвінський, «Українська рапсодія» для 

симфонічного оркестру;  М. Колесса, хор «Кам’яний сон» на слова Л. Костенко; А. 

Кос-Анатольський, романс «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»; М. Скорик, симфонічні 

«Гуцульський триптих», «Карпатський концерт»; Л. Дичко, ораторія «Чотири пори 

року»; Є. Станкович, фольклорна опера «Цвіт папороті», фрагментарно ) Аналіз 

прослуханої музики. 

ТЕМА 20  Загальна характеристика української музичної культури ХХ ст.(1год.) 

ТЕМА 21 Підсумкове заняття (1год.) 

Узагальнююче повторення вивченого матеріалу. 

 

П'ятий рік навчання  (7клас) 

 

ТЕМА 1 Вступне заняття (1год.) 

ТЕМА 2 Музика на рубежі ХХст. Виникнення джазу (1год.) 

Загальна характеристика музичних стилів на рубежі ХХ ст. Історія виникнення джазу. 

ТЕМА 3 Джаз. Сольна та колективна імпровізація. Біт та свінг (3год.) 
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Характеристика джазу. Значення сольної та колективної імпровізації у джазових 

творах, професіоналізм та взаєморозуміння виконавців. 

Загальна характеристика біту та свінгу. 

Практичні навички: слухання музики (Джо «Кінг» Олівер, Кід Орі,                                                                                                                                          

Луї Армстронг, Елла Фітцджеральд, джазові імпровізації, фрагментарно).   

ТЕМА 4 Характеристика раннього джазу (1год.) 

Історія виникнення ново орлеанського джазу. Маршалл Стернс (1908-1966), книга 

«Історія джазу»  -   характеристика  джазу  як синтезу «білої» та «чорної» музичної 

культури. 

ТЕМА 5  Джорж Гершвін  -  життя та творчий шлях (3год.) 

Загальна характеристика життєвого та творчого шляху Джоржа Гершвіна. Огляд 

самих відомих творів композитора. 

Практичні навички: слухання музики  (Дж.Гершвін, «Рапсодія в стилі блюз», 

«Американець в Парижі», фрагментарно). Аналіз прослуханої музики. 

 

ТЕМА 6  Професійний джаз (1год.) 

Виникнення професійного джазу. Перші біг-бенди – загальна характеристика. 

Практичні навички: слухання музики (Том Браун, «Том Браун Диксиленд Джаз 

Бенд», фрагментарно). 

ТЕМА 7  Луї Армстронг  -  життя та творчий шлях (2год.) 

Загальна характеристика життєвого та творчого шляху Луї Армстронга.  Огляд творчості. 

Практичні навички: слуханна музики (Луї Армстронг, композиції «Summertime», 

«Hello Dolly», фрагментарно). Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 8 Роль вокалу у джазі (2год.) 

Загальна характеристика життя та творчості Елли Фітцджеральд, Біллі Холідея. 

Значення вокалу у джазовій музиці. 

Практичні навички: слухання музики (Елла Фітцджеральд, «Любов і поцілунки», «Чи 

зможеш ти це заспівати?», Біл Холідей, імпровізації, фрагментарно). Аналіз 

прослуханої музики. 

ТЕМА 9 Ера Еллінгтона (1927-1940р.р.) (1год.) 

Загальна характеристика життєвої та творчої діяльності Дюка Еллінгтона. Огляд 

творчості композитора. Запровадження латиноамериканського джазу. 

ТЕМА 10 Течії у джазі 60-80р.р. ХХ ст.(2год.) 

Характеристика джазового мистецтва 60-80р.р. ХХ ст. Виникнення нових течій. 

Характеристика стилю «бі-бопп». 

Практичні навички: слухання музики  (Чарлі Паркер, саксофон, Діззі Гіллеспі, труба, 

Бад Пауелл, піаніст, джазові імпровізації, фрагментарно). Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 11 Виникнення «ритм-енд-блюзу» (1год.) 

Загальна характеристика «ритм-енд-блюзу», як пісенно-танцювального жанру 30-

40р.р. ХХ ст.  негритянських 

гетто великих американських міст – Детройта, Нью-Йорка, Чикаго. 

ТЕМА 12 Виникнення «рок-енд-роллу» (1год.) 
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Загальна характеристика «рок-енд-роллу», як пісенно-танцювального жанру 

середини 50-х р.р. ХХ ст., який сформувався з комбінацій елементів афро 

американських та «білих» жанрів («ритм-енд-блюз» та кантрі). 

ТЕМА 13 Творча діяльність ансамблю Бітлз (1год.) 

Загальна характеристика творчої діяльності ліверпульської четвірки. Внесок 

творчості Бітлз на розвиток світового мистецтва. 

Практичні навички: слухання музики ( Бітлз, «Вчора», «Цей рок-енд-ролл» тощо, 

фрагментарно). Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 14 Загальна характеристика зарубіжних рок-груп (1год.) 

Загальна характеристика творчості самих популярних зарубіжних рок-груп            ХХ 

ст. Огляд творчості. 

Практичні навички: слухання музики ( рок-групи «АС/DС», «Queen»,   «Led 

Zeppelin», « Kiss» тощо, фрагментарно). Аналіз прослуханої музики. 

 ТЕМА 15 Творча діяльність ансамблю «Pink Floyd» (1год.) 

Загальна характеристика творчої діяльності ансамблю «Pink Floyd». 

Практичні навички: слухання музики («Pink Floyd» альбом «Стіна», фрагментарно). 

Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 16  Характеристика вітчизняних рок-груп ХХ-ХХI ст.(2год.) 

Загальна характеристика творчої діяльності вітчизняних рок-груп ХХ-ХХІ ст.  Вплив 

на розвиток світогляду людей. 

Практичні навички: слухання музики («Машина часу», «ДДТ», «ВВ», «Океан Ельзи», 

фрагментарно). Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 17  Проникнення класичної форми в естрадну та джазову музику (3год.) 

Розвиток сучасних напрямків у музичному мистецтві завдяки використанню 

класичних форм та творів. Оглядово: фолк-рок,соул-рок, арт-рок, софт-рок. 

Практичні навички: слухання музики («Вопплі Відоплясова», «ТІК»,  «Грін Грей», 

«Скрябін», «Artisto», фрагментарно). Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 18 Використання джазової стилістики в класичній музиці(3год.) 

Проникнення джазової стилістики в класичну форму на прикладі творчості 

Б.Емкрсона. 

Практичні навички: слухання музики (Б. Емерсон, «Картинки з виставки», 

фрагментарно). Аналіз прослуханої музики 

ТЕМА 19 Пошуки нових форм в музичному мистецтві ХХ ст.. (1год.) 

Загальна характеристика музичного мистецтва ХХ ст. Виникнення нових форм: зонг-

опери, рок-опери. 

ТЕМА 20 О. Журбін, зонг-опера «Орфей та Еврідіка» (1год.) 

Загальна характеристика творчості О. Журбіна. Огляд творчості композитора. 

Практичні навички: слухання музики (О. Журбін, зонг-опера «Орфей та Еврідіка», 

фрагментарно). Аналіз прослуханої музики 

ТЕМА 21 Д. Веберн, рок-опера «Ісус Христос – супер-зірка» (1год.) 

Загальна характеристика творчості Д. Веберна. Огляд творчості композитора. 

Практичні навички: слухання музики (Д. Веберн, рок-опера «Ісус Христос – супер-

зірка», фрагментарно). Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 22 О. Рибніков, рок-опера «Юнона та Авось» (1год.) 
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Загальна характеристика творчості О.Рибнікова. Огляд творчості композитора. 

Практичні навички: слухання музики (О. Рибніков, рок-опера «Юнона та Авось», 

фрагментарно). Аналіз прослуханої музики. 

ТЕМА 23 Підсумкове заняття (1год.) 

Узагальнююче повторення вивченого матеріалу. 

 

                                ІV . ПРОГНОЗОВАНІ     РЕЗУЛЬТАТИ 

 

 Перший рік навчання (3 клас) 

 

Загальні вимоги до теоретичних та практичних навичок . Учні повинні: 

- вміти  характеризувати музичні  жанри; 

- мати уяву про засоби виразності у вокальній та інструментальній музиці; 

- знати культуру та побут українського народу, жанри української народної пісні; 

- вміти охарактеризувати програмну музику: опера, балет, симфонія; 

- вміти  класифікувати  групи музичних інструментів; 

- вміти аналізувати прослухані твори. 

 

Другий рік навчання (4 клас) 

 

 Загальні вимоги до теоретичних та практичних навичок. Учні повинні вміти: 

- характеризувати  різноманітні  стилі в музиці; 

- давати загальну характеристику творчості композиторів-класиків світової музкультури; 

- давати загальну характеристику творчості композиторів-романтиків світової музкультури; 

- знати історію виникнення джазу; 

- дати характеристику прослуханої музики. 

 

Третій рік навчання (5 клас) 

 

Загальні вимоги до теоретичних та практичних навичок. Учні повинні вміти: 

- характеризувати музичну культуру ближнього зарубіжжя Х1Х – ХХ ст.; 

-  характеризувати й аналізувати творчість російських композиторів; 

-  характеризувати джазову, сучасну естрадну музику; 

-  аналізувати прослухану музику.  

 

Четвертий  рік навчання (6 клас) 

 

Загальні вимоги до теоретичних  та практичних навичок. Учні повинні  вміти: 

- характеризувати українську музичну культу від її витоків до сучасності; 

- знати та цінувати культуру та побут українського народу; 

- аналізувати та характеризувати творчість українських композиторів; 

- знати та цінувати творчість М.В. Лисенка, класика української національної музики; 

- характеризувати музичні жанри, в яких працювали українські композитори; 

- аналізувати та давати характеристику прослуханих творів. 
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П'ятий рік навчання (7 клас) 

 

Загальні вимоги до теоретичних та практичних навичок . Учні повинні вміти: 

- характеризувати та аналізувати стилі сучасного естрадного мистецтва; 

- характеризувати виникнення нових течій  та  форм  у музичному мистецтві на 

рубежі ХІХ-ХХ ст.  та  ХХ-ХХІ ст.; 

-  аналізувати прослухану музику (розкрити її зміст, дати характеристику засобам 

виразності, жанровим особливостям тощо).    

 

                                  V. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 
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класу ДМШ. М.,1990р. 

Е.Смірнова  «Російська музична література», підручник для УІ-УІІ класів ДМШ. М., 

1989р. 
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