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Пояснювальна записка 

 

В усі часи музика була і залишається одним із найбільш дієвих факторів 

формування культури, моральних цінностей, духовного потенціалу народу. 

Навчання фортепіанній грі в музичних гуртках при центрах позашкільної 

освіти та в центрах дитячої та юнацької творчості в наш час стає доступним 

всім дітям, незалежно від їх здібностей та матеріального стану родини. Тому 

особливої значимості набуває гурткова робота з даного напряму позашкільної 

освіти. Це явище відображає глибинно-демократичне ставлення педагогіки, яке 

залучає до мистецтва всіх дітей. 

Актульність програми полягає у тому, що естетичне виховання має 

велике значення в формуванні здібностей дитини, допомагає їй спостерігати 

багатонаціональне й різноманітне мистецтво рідного краю, дає можливість 

приторкнутися до світової класики. 

Правильно поставлене інструментальне навчання визначається колом 

завдань, зв’язаних з пробудженням глибинного інтересу до музики. 

У зв’язку з відсутністю новітніх методичних розробок, навчальних планів 

та програм для гуртка «Гра на фортепіано», виникла нагальна потреба у 

створенні навчальної програми для роботи в позашкільному закладі. 

В основу програми покладено: Типові навчальні програми та плани 

музичної школи,  наказ Міністерства культури і туризму України 18.07.2006р. 

№2570/0/16-06 та 32-річний досвід роботи з дітьми. 

Основною метою програми гуртка «Гра на фортепіано» є: 

- надання дітям загального музичного розвитку; 

- формування музичних запитів дітей на кращих прикладах класичної, 

зарубіжної та національної музики; 

- виховування активних пропагандистів музичних знань, шанобливого 

ставлення до матеріальних і духовних цінностей українських та інших народів, 

що дає розвиток внутрішньої культури дитини; 

- залучення до скарбниці музичного мистецтва. 

Навчання має спиратися на такі завдання і принципи: 

- зв'язок занять із сучасними вимогами , має бути  спрямований на здобуток 

різносторонніх знань, на формування вмінь і навичок, допомагаючих 

організації музичної діяльності дітей; 

- розвиток зацікавленості музикою збільшує сферу життєвих потреб дитини за 

рахунок нових теоретичних знань та за рахунок нових практичних навичок; 

- формування посильного вміння самостійно слухати, відчувати, переживати 

музику, викликати емоційний відгук на музичні образи; 

- створення сприятливих умов для розвитку талановитих дітей . 

Програма розрахована на учнів молодшого, середнього та старшого 

шкільного віку з різним рівнем розвитку музичних здібностей.  

Повний курс навчання в гуртку «Гра на фортепіано» складає 4 роки:  

324 години на рік, 9 годин на тиждень. 
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Гурток класифікується за двома рівнями навчання: 

1-2 рік навчання – початковий рівень; 

3-4 рік навчання – основний рівень. 

  У зв’язку з тим, що у колективі навчаються діти з різним рівнем 

музичних здібностей, протягом навчання відбувається розподіл дітей на 2 групи 

– звичайну та перспективну. Визначення рівнів навчання для звичайної ї 

перспективної груп проводиться диференційовано. 

Програма передбачає індивідуальну форму навчання та  побудована на 

теоретичних і практичних заняттях лінійним способом, матеріал подається від 

простого з подальшим ускладненням. 

 Для більш ефективного засвоєння змісту програми, вихованцям бажано 

відвідувати музично-естетичний  відділ дитячої бібліотеки, дитячої філармонії, 

різноманітні музичні заходи. 

Контроль за рівнем засвоєння навчального матеріалу здійснюється на 

підсумковому занятті шляхом контролю та взаємоконтролю вихованцями один 

одного, також через відкриті гурткові заняття, концертну діяльність, творчі 

конкурси та фестивалі із запрошенням батьків, педагогів закладу та 

громадськості міста.  

Керівник гуртка «Гра на фортепіано» має працювати в тісній взаємодії з 

культурно-освітніми працівниками, вчителями музики, музичними керівниками 

дитячих закладів, знавцями музичного мистецтва та з батьками вихованців.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

Початковий рівень, перший рік навчання 

Навчально-тематичний план 
 

№ ТЕМА Кількість годин 

  разом теоретичні 

завдання 

практ. інд. 

заняття 

1 Вступне заняття 6 6 - 

2 Постановка корпусу, рук під час 

гри на фортепіано 

12 3 9 

3 Поняття про нотну грамоту 12 6 6 

4 Ноти першої октави в  12 6 6 

5 Довжина нот 

Довжина нот 

12 6 6 

6 Читання нот з аркуша 15 3 12 

7 Знайомство з інструментом 18 6 12 

8 Посадка за інструментом, розвиток 

музичного апарату 

12 3 9 

9 Робота з програмними творами 27 3 24 

10 Правопис нот другої октави і, 

читанка з листа 

18 3 15 

11 Підсумкові заняття за перше 

півріччя 

12 3 9 

12 Робота над координацією рук 18 3 15 
" 

13 Розбір програмних творів, 

вивчення 

21 3 18 

14 Динамічні відтінки. Фрази. 6 3 3 

15 Вивчення ансамблевих п'єс 9 3 6 

16 Робота з незнайомим текстом. 

Читання музичних творів з аркуша 

9 3 6 

17 Двох,трьох, чотирьохдольний 

розмір 

6 3 3 

18 Знаки альтерації 6 3 3 

19 Гама до мажор 6 3 3 

20 Штрихи, робота над ними в 

вивчених творах 

9 3 6 

21 Ансамбль з керівником 9 3     6 

22 Ритм, гра з метрономом 15 3 12 

23 Повторення тривалості нот. 

Шістнадцята. 

27 6 21 

24 Закріплення теоретичного 

матеріалу і вивчення творів 

27 6 21 

ВСЬОГО: 324 93      231 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

                                                1. ВСТУПНЕ ЗАНЯТТЯ  (6 год.) 

Знайомство з гуртківцями. Обговорення програми та плану роботи 

гуртка. Проведення першого заняття за рекомендованою тематикою МОН. 

Розклад індивідуальних занять. Проведення інструктажів з техніки безпеки. 

 

2. ПОСТАНОВКА КОРПУСУ, РУК ПІД ЧАС 

 ГРИ НА ФОРТЕПІАНО (12 год.) 

Теоретична робота (3 год.). Аплікатура –  загальне поняття, значущість 

та необхідність. Техніка безпеки під час роботи на музичних інструментах. 

Практична робота (9 год.). Вправи  для   рук   і   пальців,   нумерація   

пальців.  Індивідуальна робота. Замах і зняття. Вправи для правої руки. 

 

3. ПОНЯТТЯ ПРО НОТНУ ГРАМОТУ (12 год.) 

Теоретична робота (6 год.).  Необхідність вивчення правопису нот для 
гри на музичному інструменті. Значення нотного зошиту. 

Практична робота (6 год.). Робота в нотному зошиті. Нотний стан, 
скрипковий ключ, місцезнаходження октав. 

4. НОТИ ПЕРШОЇ ОКТАВИ, В СКРИПКОВОМУ КЛЮЧІ (12 год.) 

Теоретична робота (6 год.).  Ноти першої октави на клавіатурі, правила 

розташування.  Інструктаж з техніки безпеки. 

Практична робота (6 год.). Робота з зошитом. Правопис нот на лініях та 

поміж лініями. Розташування нот першої октави на клавіатурі.     

5. ДОВЖИНА НОТ (12 год.) 

Теоретична робота (6 год.).  Ознайомлення з різною довжиною нот (ціла, 

половинна, четвертна, вісьма).  Навики запису тривалості нот в нотних 

зошитах. Вміння рахувати ноти різної довжини.  

Практична робота (6 год.). Цикл практичних вправ „Зіграй і порахуй”. 

 

6. ЧИТАННЯ НОТ З АРКУША (15 год.) 

Теоретична робота (3 год.).  Закріплення нотної грамоти: правопис нот 

першої октави, тривалість нот.  

Практична робота (12 год.). Читання нот з підручника О.Ніколаєва 

«Школа гри на фортепіано». Проведення усних та письмових диктантів «Де 

знаходяться, як рахуються». Вправи на ритмічність. 

7. ЗНАЙОМСТВО З ІНСТРУМЕНТОМ (18 год.) 

Теоретична робота (6 год.).  Основні поняття про музичний інструмент 

фортепіано. Бесіда про відомих музикантів-піаністів. Посадка за інструментом. 
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Практична робота (12 год.).  Тренувальні вправи щодо вироблення 

правильної посадки за музичним інструментом. Вправи для рук і пальців. 

Вправи: «замах», «зняття» під час роботи за фортепіано.  

8. ПОСАДКА ЗА ІНСТРУМЕНТОМ, РОЗВИТОК МУЗИЧНОГО 

АПАРАТУ (12 год.) 

Теоретична робота (3 год.). Музичний апарат, його значення для 

музиканта. Розвиток музичного апарату. 

Практична робота (9 год.). Закріплення правил самостійної посадки за 

інструментом. Постановка правої та лівої руки по черзі. Вправи для роботи 

обома руками. Вправа «Замах-зняття». Гра заданої ноти окремими руками. 

Завдання: назва ноти, її довжина, нумерація пальців, замах –зняття, гра 

окремими руками. 

9. РОБОТА З ПРОГРАМНИМИ ТВОРАМИ (27 год.) 

Теоретична робота (3 год.). Програмні твори. Читання з листа – назва 

ноти, її довжина, нумерація пальців. 

Практична робота (24 год.). За допомогою педагога, рахуючи в голос, 

зіграти розібрану п’єсу, під час гри дивитись в ноти і на клавіатуру.  

 

10. ПРАВОПИС НОТ ДРУГОЇ ОКТАВИ,  

ЧИТАНКА З ЛИСТА (18 год.) 

Теоретична робота (3 год.).  Ноти другої октави.  Повтор в голос. Лінії, 

між якими  пишуться ноти другої октави. 

Практична робота (15 год.). Читання з листа музичних творів з нотами 

першої і другої октави. Вправи на  розвиток музичної пам’яті. 

11. ПІДСУМКОВІ ЗАНЯТТЯ ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ (12 год.) 

Теоретична робота (3 год.).  Перевірка  домашнього   завдання,   

підведення   підсумків   теоретичних знань,  практичних вмінь та навичок під 

час гри на музичному інструменті. 

Практична робота (9 год.). Концертне виконання п'єс, творів, вивчених в 

першому півріччі. 

12. РОБОТА НАД КООРДИНАЦІЄЮ РУК (18год.) 

          Теоретична робота (3 год.).  Бесіда: «Музиканти-віртуози». 

Практична робота (15 год.). Закріплення навичок володіння технікою 

гри на фортепіано обома руками. Читання з листа музичних творів  обома 

руками. 

            13. РОЗБІР ТА ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ ТВОРІВ (21 год.) 

          Теоретична робота (3 год.).  Підбір, прослуховування  та аналіз 

музичних творів. 

Практична робота (18 год.). Робота над музичним твором (зводити ліву і 

праву руки разом під час гри, виконуючи вірні штрихи, аплікатуру, довжину 

нот). Читання з листа під час гри окремими руками.  
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14. ДИНАМІЧНІ ВІДТІНКИ, ФРАЗИ (6 год.) 

Теоретична робота (3 год.).   Музичні засоби. Динамічні відтінки. 

Практична робота (3 год.). Вимовляння та правопис: на прикладі 

вивченого твору використовувати динамічні відтінки. 

 

15. ВИВЧЕННЯ АНСАМБЛІЕВИХ ІГ’ЕС (9 год.) 

Теоретична робота (3 год.).    Ансамбль, музичний ансамбль, хоровий 

ансамбль – загальні поняття та ознаки.  

Практична робота (6 год.). Аналіз та розбір партії дитини. 

Відпрацювання навичок виконання твору в чотири руки з керівником. 

 

16. РОБОТА З НЕЗНАЙОМИМ ТЕКСТОМ.  

САМОСТІЙНЕ ЧИТАННЯ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ З АРКУША (9 год.) 

Теоретична робота (3 год.). Прослуховування, опрацювання та аналіз 

музичних творів.   

Практична робота (6 год.). Самостійний  розбір  невеличкого твору. Гра 

на фортепіано: правильний текст, штрихи, довжина нот, динамічні відтінки – 

одночасно. 

 

17. ДВОХ, ТРЬОХ, ЧОТИРЬОХ ДОЛЬНИЙ  

РОЗМІР В МУЗИЦІ (6 год.) 

Теоретична робота (3 год.). Рахування та диригування розмірів   2    3    4  /С/ 

                                                                                                                 4    4    4.  

Виконання голосом та сольфеджіо одноголосних творів на :  2     3       4 

                                                                                                         4      4      4.   

  Практична робота (3 год.). Диригування окремими рухами і разом  на 

прикладі різних музичних  жанрів, залежно від розміру твору. 

 

18. ЗНАКИ АЛЬТЕРАЦІЇ (6 год.) 

Теоретична робота (3 год.). Роль знаків альтерації в зміні висоти звуку. 

Практичне робота (3 год.). Робота в нотному зошиті: запис знаків 

альтерації.  Знаходження та виконання їх на інструменті. 

 

19. ГАМА ДО МАЖОР (6 год.) 

Теоретична робота (3 год.). Гама до мажор.   Техніка   під   час   гри.  

Практична робота (3 год.).  Запис   гами   в   нотних   зошитах, 

аплікатури для окремих рук. Різниця мажору і мінору.  

Практичні вправи на розвиток техніки гри. 

 

20. ШТРИХИ, РОБОТА В ВИВЧЕНИХ ТВОРАХ (9 год.) 

            Теоретична робота (3 год.).  Штрихи – легато, нон легато, стаккато. 
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 Практичне робота (6 год.). Удосконалення техніки виконання 

творів окремими руками і одночасно. 

 

21. АНСАМБЛЬ З КЕРІВНИКОМ (9 год.) 

Теоретична робота (3 год.).  Значення динамічних відтінків, ритму, 

темпу в ансамблі.     

Практичне робота (6 год.). Гра в чотири руки з педагогом. 

22. РИТМ, ГРА З МЕТРОНОМОМ (15 год.) 

Теоретична робота (3 год.).  Ритм в музиці. Знайомство з метрономом, 

його необхідність для музиканта.  

Практична робота (12 год.). Гра під рахунок, ритмічний стук керівника, 

під рахунок метронома. 

 

23. ПОВТОРЕННЯ ТРИВАЛОСТІ НОТ. ШІСТНАДЦЯТА (27год.) 

Теоретична робота (6 год.). Читання музичного твору з листа, 

повторення тривалості нот. Знайомство з шістнадцятою – її запис, рахунок.  

Практична робота (21год.). Грати і рахувати ноти різної тривалості. 

 

24. ЗАКРІПЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ 

 І ВИВЧЕНИХ ТВОРІВ (27год.) 

Теоретична робота (6 год.). Закріплення вивченого теоретичного 

матеріалу.  

Практична робота (21 год.). Музичний диктант. Музична вікторина. Гра 

вивчених творів за перший рік навчання. Концерт «Юні піаністи». 

 

 

          

     Прогнозований результат по закінченню першого року навчання. 

 

 Учні повинні знати:  

- елементи теорії музики; 

- засвоїти постанову рук і посадку за інструментом; 

- назви простих штрихів, вміння їх виконувати; 

- правопис нот першої і другої октави в скрипковому ключі; 

- динамічні відтінки, довжину нот, паузи. 

 

Учні повинні  вміти: 

- читати з аркуша нескладні твори; 

- виконувати два твори;  

- грати на фортепіано окремими руками; 

- грати на фортепіано  обома руками. 
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Початковий рівень, другий рік навчання 

Навчально-тематичний план 

 

№ ТЕМА Кількість годин 

  разом теоретичні 

завдання 

практ. інд. 

заняття 

1 Вивчення музичних потреб дітей 6 6 - 

2 Відвідування музично-естетичного 

відділу б-ки ім. Т.Шевченка  

3 3 - 

3 Робота з творами, вивченими за 

період літніх канікул 

 

 

 

 

 

 

 

 період  період літніх  літ 

3 - 3 

 

 

 
4 Закріплення теоретичного 

матеріалу за 1-й рік навчання 

12 6 6 

5 Шістнадцяті ноти в етюдах і п'єсах 9 3 6 

6 Пунктирний ритм. Форшлаг. Нота з 

крапкою 

12 3 9 

7 Знак вольти, репризи в музичних 

творах 

9 3 6 

8 Динамічні відмітки як засоби 

музичної виразності 

18 3 15 

9 Робота з ансамблевими п'єсами 27 3 24 

10 Канон 15 3 12 

11 Етюди, гами-вправи для розвитку 

техніки музичного апарату 

18 3 15 

12 Підсумки занять і навичок за  

перше півріччя 

9 3 6 

13 Підбір   знайомих   і   незнайомих 

мелодій 

18 3 15 

14 Ансамбль, гра в чотири руки 9 3 6 

15 Читання з листа 21 3 18 

16 Робота над ігровими прийомами 9 3 6 

17 Програмні твори: розбір-вивчення 9 3 6 

18 Мажорні гами (до мажор, соль, 

мажор, ре мажор) 

9 3 6 

19 Акорди арпеджіо в мажорних 

гамах до 2-3 знаків 

6 3 3 

20 Слухання музичних творів, 

вивчених на заняттях 

9 3 6 

21 Мінорні тональності до 2-х знаків 9 3 

3 

6 
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22 Штрихи, динамічні відтінки, 

аплікатура-навички використання 

під час гри 

18 3 15 

23 Ритм, гра з метрономом 9 3 6 

24 Музична техніка в етюдах і гамах 27 3 24 

25 Повторення вивченого матеріалу, 

завдання на літо 

30 6 24 

            ВСЬОГО: 324 81 243 

                                                    ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
1. ВИВЧЕННЯ МУЗИЧНИХ ПОТРЕБ ДІТЕЙ (6 год.) 

Теоретична робота (6 год.). Вступна бесіда. Ознайомлення з програмою 

на другий рік навчання. Бесіда «Естетичне виховання музикою, музика в 

нашому житті». Безпека життєдіяльності, інструкція з техніки безпеки в 

навчальній аудиторії. 

 

2. ВІДВІДУВАННЯ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВІДДІЛУ  

ДИТЯЧОЇ БІБЛІОТЕКИ ім. Т.ШЕВЧЕНКО (3 год.) 

Теоретична робота (3 год.). Робота в  бібліотеці, знайомство з музичним 

відділом, підбірка навчальних підручників з музики для дітей. 

 

3. РОБОТА З МУЗИЧНИМИ ТВОРАМИ, ВИВЧЕНИМИ 

 ЗА ПЕРІОД ЛІТНІХ КАНІКУЛ (3 год.) 

Практична робота (3 год.).  В концертній формі слухання творів, 

вивчених за період літніх канікул. Аналіз та самоаналіз. 

 

4. ЗАКРІПЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ 

 ЗА ПЕРШИЙ РІК НАВЧАННЯ (12 год.) 

Теоретична робота (6 год.). Повторення теоретичного матеріалу за 

перший рік навчання. 

Практична робота (6 год.). Головні ступені мажорного ладу.  

Проведення вікторин, музичного диктанту.   

5. ШІСТНАДЦЯТІ НОТИ В ЕТЮДАХ І ГАМАХ (9 год.) 

Теоретична робота (3 год.). Шістнадцяті ноти в етюдах і гамах, їх 

тривалість, правопис. 

Практична робота (6 год.).  Гра нот різної тривалості. Пояснити розмір: 3   3 

                                                                                                                 2   8 

6. ПУНКТИРНИЙ РИТМ. ФОРШЛАГ. 

НОТА З КРАПКОЮ (12 год.) 

   Теоретична робота (3 год.).  Рахунок  ноти з крапкою різної тривалості. 

Визначення ритму, пунктирного ритму в музиці.  
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Практичне робота (9 год.). Розбір музичного твору, використовуючи 

вивчену тему. 

7. ЗНАК ВОЛЬТИ, РЕПРИЗИ В МУЗИЧНИХ ТВОРАХ (9 год.) 

Теоретична робота (3 год.).  Визначення вольти і репризи, навички 

використання.  

Практична робота (6 год.). Розбір музичних творів, використовуючи 

вивчену тему. 

 

8. ДИНАМІЧНІ ВІДТІНКИ ЯК ЗАСОБИ 

 МУЗИЧНОЇ ВИРАЗНОСТІ (18 год.) 

Теоретична робота (3 год.). Динамічні відтінки як засоби музичної 

виразності, їх значущість та особливості. 

 Практична робота (15 год.). Вправи на музичну виразність. 

Використання динамічних відтінків під час співу. 

9. РОБОТА З АНСАМБЛЕВИМИ П’ЄСАМИ (27 год.) 

Теоретична робота (3 год.). Оркестровий, вокальний, хоровий ансамбль. 

Важливість вмінь та навичок  під час гри ансамблем в чотири руки з 

викладачем. 

Практична робота (24 год.). Створити музичні ансамблі поміж 

гуртківцями. Грати нескладні твори. 

10. КАНОН (15 год.) 

Теоретична робота (3 год.). Визначення терміну «канон». Поширення   

знань,   музичних   навичок   при   виконанні   вокальних музичних творів за 

допомогою канона.  

Практична робота (12 год.). Удосконалення музичних навичок при 

виконанні вокальних музичних творів. Читання з листа музичних творів, де 

зустрічається канон. 

 

11. ЕТЮДИ, ГАМИ-ВПРАВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ 

 ТЕХНІКИ МУЗИЧНОГО АПАРАТУ (18 год.) 

Теоретична робота (3 год.). Опанування простих елементів музики: 

чистої інтонації, точного ритму, вирівняного звучання,  забарвлення тембру. 

Практична робота (15 год.). Розвиток вмінь та навичок техніки гри на 

фортепіано завдяки вправам на швидкість в етюдах і гамах. 

 

12. ПІДСУМКИ ЗНАНЬ, ВМІНЬ ТА НАВИЧОК  

ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ (9 год.) 

Теоретична робота (3 год.). Закріплення теоретичного матеріалу. 

Практична робота (6 год.). Виконання музичних творів, вивчених 

самостійно. Читання з листа, використовуючи знання музичної грамоти. 
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13. ПІДБІР ЗНАЙОМИХ І НЕЗНАЙОМИХ  

МЕЛОДІЙ ПО СЛУХУ (18 год.) 

Теоретична робота (3 год.). Прослуховування музики. Аналіз музичних 

творів. 

Практична робота (15 год.). Розвиток музичного слуху методом підбору 

(голосом і музичним інструментом). Удосконалення навичок запису нот. 

 

14. АНСАМБЛЬ, ГРА В ЧОТИРИ РУКИ (9 год.) 

Теоретична робота (3 год.). Визначення і види ансамблю. Самостійна 

робота учнів з навчальною літературою.  

Практична робота (6 год.). Виконання музичних творів в чотири руки, 

гра ансамблем. 

 

                                  15. ЧИТАННЯ З ЛИСТА (21 год.)  

Теоретична робота  (3 год.). Етапи читання нот з листа.  

Практична робота (18 год.). Читання з листа музичних творів в 

технічному і художньому відношенні, (при грі обома руками в повільному 

темпі,  рахунком вголос, встигаючи при цьому виконувати правильні штрихи, 

аплікатуру, динамічні відтінки). 

 

16. РОБОТА НАД ІГРОВИМИ ПРИЙОМАМИ (9 год.) 

Теоретична робота  (3 год.). Ігрові прийоми виконання музичних творів 

на фортепіано. 

Практична робота (6 год.). Оволодіння ігровими прийомами під час гри 

на фортепіано. Відпрацювання засобів звуковедення – легато, нон легато, 

стаккато. 

 

17. ПРОГРАМНІ ТВОРИ, РОЗБІР ВИВЧЕННЯ (9 год.) 

Теоретична робота  (3 год.). Пояснення порядку роботи з незнайомим 

текстом, використовуючи знання, вміння та навички. 

 Практична робота (6 год.). Розбір та вивчення музичних творів. 

 

18. МАЖОРНІ ГАМИ 

 (ДО МАЖОР, СОЛЬ МАЖОР, РЕ МАЖОР) (9 год.) 

Теоретична робота  (3 год.). Розібрати кварто-квінтове коло, побудову 

мажорних гам, знаків альтерації. 

 Практична робота (6 год.). Розбір названих гам при грі окремими 

руками з правильною аплікатурою, об’єднання  рухів. 

 

19. АКОРДИ, АРПЕДЖІО В МАЖОРНИХ ГАМАХ  

ДО 2-3 ЗНАКІВ (6 год.) 

 Теоретична робота  (3 год.) Акорд, арпеджіо –  види, визначення.  

Основні три звуки головних ступенів, об’єднуючи їх в акорди та арпеджіо.  

Практична робота (3 год.). Гра окремими та  об’єднаними руками. 
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20. СЛУХАННЯ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ,  

ВИВЧЕНИХ НА ЗАНЯТТЯХ (9 год.) 

Теоретична робота  (3 год.) Розвиток вміння і навичок грати, слухати 

музичні твори, розуміти та аналізувати їх. Слухання знайомих мелодій у 

виконанні педагога, а також в аудіозапису відомих музикантів-віртуозів.  

Практичне робота (6 год.). Виконання нескладних музичних творів на 

слух. 

 

21. МІНОРНІ ТОНАЛЬНОСТІ ДО ДВОХ ЗНАКІВ (9 год.) 

Теоретична робота  (3 год.) Розібрати кварто-квінтове коло, будівлю 

мінорних гам, знаків альтерації, види мінорних гам. 

Практична робота (6 год.).  Розбір названих гам окремими руками, 

правильною аплікатурою, об’єднавши руки. 

 

22. ШТРИХИ, ДИНАМІЧНІ ВІДТІНКИ, АПЛІКАТУРА- 

НАВИЧКИ ВИКОРИСТАННЯ ПІД ЧАС ГРИ (18 год.) 

Теоретична робота  (3 год.). Повторення теоретичного матеріалу 

«Штрихи, динамічні відтінки, аплікатура». Використання їх під час гри. 

Практична робота (15 год.).  Вправи на розвиток вміння користуватись 

музично-технічними навичками під час роботи з музичним твором. Розбір  

динамічного малюнку твору, засоби музичної виразності, аплікатуру і штрихи. 

Застосування цих знань під час гри на інструменті. 

 

23. РИТМ, ГРА З МЕТРОНОМОМ (9 год.) 

Теоретична робота  (3 год.). Визначення ритму.  Метроном та його 

використання. 

Практична робота (6 год.).  Гра на фортепіано за допомогою метроному 

та рахунку вголос.  Розвиток ритму за допомогою метроному.  

 

24. МУЗИЧНА ТЕХНІКА В ЕТЮДАХ І ГАМАХ (27 год.) 

Теоретична робота  (3 год.). Прослуховування та аналіз музичних творів, 

підбір музичних етюдів. 

Практична робота (24 год.).  Продовжувати розвиток музичної техніки, 

віртуозності.  Вивчення нових етюдів та гам. 

 

25. ЗАНЯТТЯ ЗА ПІДСУМКАМИ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ, 

 ЗАВДАННЯ НА ЛІТО   (30 год.)  

Теоретична робота  (6 год.). Прослуховування та аналіз музичних творів. 

Повторення музичної термінології. Підбір завдань на період літніх канікул.  

Практичне робота (24 год.). Удосконалення гри на фортепіано за 

допомогою засобів музичної виразності під час виконання найулюбленішої 

п’єси (контрольна перевірка знань, вмінь та навичок). Музична вікторина, 

музично-розважальні ігри, веселі вправи та змагання. 
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 Прогнозований результат по закінченню другого року навчання.  

 

Учні повинні знати:  

- музичну термінологію; 

         - позначення основних темпів;  

         - виконання штрихів: легато, нон легато, стаккато; 

         - правопис нот першої і другої октави в скрипковому ключі; 

         - динамічні відтінки, довжину нот, паузи. 

 

 

Учні повинні вміти:  

читати з аркуша під час гри обома руками, враховуючи знаки альтернації 

в ключі; 

- грати мажорні гами до двох діезів, акорди, арпеджіо, хроматичну гаму; 

- розбирати і вивчати п’єси ( 6-8 за рік).; 

- виконувати дві різнопланові п’єси у присутності глядачів; 

- грати ансамблеві п’єси в чотири руки з керівником гуртка. 

 

 

Основний рівень, третій рік навчання 

Навчально-тематичний план занять 

 

 

№ ТЕМА Кількість годин 

  разом теоретичні  практ. інд.  

1 Вступне заняття 6 6 - 

2 Робота з творами, вивченими за 

період літніх канікул 

 

12 - 12 

3 Закріплення теоретичного 

матеріалу за 1 та 2 роки навчання 

12 6 6 

4 Робота з новими програмними 

творами 

12 3 9 

5 Підбір по слуху (ведення 

акордового супроводу) 

12 3 9 

6 Особливості нотного запису (ритм, 

висотність) 

15 3 12 

7 Гра в ансамблі 18 3 15 

8 Читання з листа п'єс для першого 

року навчання 

12 3 9 

9 Виконання власних п'єс - настрою 18 3 15 

10 Слухання музики на концертах, в 

запису, в виконанні керівника та 

гуртківців 

15 3 12 
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11 Етюди, гами-вправи для розвитку 

техніки музичного апарату 

12 3 9 

12  Підсумки занять і навичок за          

перше півріччя 

12 3 9 

13 Вивчення інтервалів 18 3 15 

14 Робота з фортепіанним 

репертуаром 

21 3 18 

15 Головні ступені ладу (тоніка, 

домінанта, субдомінанта) 

9 3 6 

16 

 

Стійкі і нестійкі ступені, звуки 

ладу 

9 3 6 
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Читання з листа 18 3 15 

18 Підбір по слуху знайомих мелодій 

(акордовий супровід) 

18 3 15 

19 Гра в ансамблі 15 3 12 

20 Музична техніка в етюдах і гамах 27 3 24 

21 Слухання музики 15 6 9 

22 Повторення вивченого матеріалу, 

завдання на літо 

18 6 12 

ВСЬОГО:                     324 75 249 

                                                         ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. ВСТУПНЕ ЗАНЯТТЯ (6 год.) 

Вступна організаційна бесіда. Розподіл розкладу, знайомство з 

програмою. Вивчення музичних запитів дітей.  Бесіда «Сучасна дитяча 

музика». Правила безпеки життєдіяльності, інструкція з техніки безпеки в 

навчальному музичному кабінеті. 

 

2. РОБОТА З ТВОРАМИ, ВИВЧЕНИМИ  

ПІД ЧАС ЛІТНІХ КАНІКУЛ (12 год.) 

Практична робота (12 год.). Перевірка самостійної роботи по вивченню 

нових творів під час літніх канікул.  

Організація міні-концертів.  Досягнення кінцевого результату виконання 

музичного твору. Робота над помилками. 

 

 

3. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 

 ЗА ПЕРШИЙ ТА ДРУГИЙ РОКИ НАВЧАННЯ (12 год.) 

 Теоретична робота (6 год.). Повторення теоретичних аспектів з вивченої 

теми. 

 Практична робота (6 год.).  Співи гам, вправи по сольфеджіо з 

диригуванням на  2    3    4.  Музичні диктанти. Головні ступені мажору. 

                               4    4    4 
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4. РОБОТА З НОВИМИ ПРОГРАМНИМИ ТВОРАМИ (12 год.) 

Теоретична робота (3 год.).  Прослуховування нових музичних творів. 

Розбір і вивчення п’єс поліфонії, крупної форми. 

Практична робота (9 год.). Гра на фортепіано нових творів за допомогою 

нотного зошита. Удосконалення вмінь і навичок під час гри на фортепіано. 

  

5. ПІДБІР ПО СЛУХУ. 

(ВВЕДЕННЯ АКОРДОВОГО СУПРОВОДУ) (12 год.) 

Теоретична робота (3 год.). Прослуховування нескладних музичних 

творів.  Акордовий супровід: значення, важливість. 

Практична робота (9 год.). Вправи на розвиток музичного слуху.  Підбір 

знайомих мелодій з акордовим супроводом. 

 Основні акорди гам, ля мінор, ре мінор.  Приклади пісень в цих 

тональностях, виконання акордовим супроводом. 

 

6. ОСОБЛИВОСТІ НОТНОГО ЗАПИСУ - РИТМ,  

ВИСОТНІСТЬ (15 год.) 

Теоретична робота (3 год.).  Значення нотного запису, враховуючи 

почуття ритму і висотності, тривалості нот, паузи, рахунок, тональність. 

Музичне мислення. 

 Практична робота. (12 год.). Гра на фортепіано за нотним записом. 

 

7. ГРА В АНСАМБЛІ (18 год.)  

Теоретична робота (3 год.).   Почуття партнерства під час спільної гри в 

чотири руки.  Важливість  гарної гри виконавця та його партнера.  

Практична робота (15 год.). Гра в ансамблі, створення музичного образу. 

 

8. ЧИТАННЯ З ЛИСТА П’ЄС  

ДЛЯ ПЕРШОГО РОКУ НАВЧАННЯ (12 год.) 

Теоретична робота (3 год.).   Повторення теоретичного матеріалу, 

удосконалення вмінь та навичок, засобів звуковедення при читанні творів 

першого року навчання. 

 Практична робота (9 год.). Рахунок вголос, гра обома руками в 

повільному темпі, створюючи характер музичного образу. 

 

9. ВИКОНАННЯ ВЛАСНИХ П’ЄС – НАСТРОЮ (18 год.) 

 Теоретична робота (3 год.).  Імпровізація – визначення та важливість. 

Прослуховування та аналіз музичних п’єс.   

Практична робота (15 год.). Грою на фортепіано демонструвати свій 

настрій за допомогою імпровізації.  

Самостійно створювати музичні образи, використовуючи висотність, під 

час читання педагогом казок. Розвиток перших кроків композиторських 

навичок. 
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10. СЛУХАННЯ МУЗИКИ НА КОНЦЕРТАХ, В ЗАПИСУ,  

У ВИКОНАННІ КЕРІВНИКА ГУРТКА (15 год.) 

Теоретична робота (3 год.).  Прослуховування музичних п’єс, знайомих 

уривків з опери і балету.   

 Практична робота (12 год.). Проведення музичної вікторини, музичних 

ігор,  міні-концерту класичної музики. Відвідування музичних заходів в 

філармонії. 

 

11. ЕТЮДИ, ГАМИ  ДЛЯ РОЗВИТКУ ТЕХНІКИ 

МУЗИЧНОГО АПАРАТУ (12 год.) 

 Теоретична робота (3 год.). Музичний апарат, його значення, розвиток. 

Практична робота (9 год.). Удосконалення техніки ігрового апарату 

дитини за допомогою гам та етюдів. Розвиток віртуозності гри на фортепіано. 

  

І2. ПІДСУМКИ ЗНАНЬ, ВМІНЬ ТА  НАВИЧОК  

ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ (12 год.) 

Теоретична робота (3 год.).  Повторення основних теоретичних аспектів.    

Практична робота (9 год.). Репетиційна робота щодо проведення 

академічного концерту  як показника знань, вмінь та навичок володіння 

музичним інструментом. Проведення концерту. 

 

13. ВИВЧЕННЯ ІНТЕРВАЛІВ (18 год.) 

Теоретична робота (3 год.).    Інтервал, його визначення та значення, 

назва і побудова.  

Практична робота (15 год.). Розвиток вміння будувати інтервали. Гра 

інтервалів на фортепіано. 

 

14. РОБОТА З ФОРТЕПІАННИМ РЕПЕРТУАРОМ (21 год.) 

Теоретична робота (3 год.).  Прослуховування класичної музики.   

Практична робота (18 год.). Вивчення нових п’єс, поліфонії, сонат, 

варіацій.  Накопичування музичного репертуару. 

   

15. ГОЛОВНІ СТУПЕНІ ЛАДУ  

(тоніка, домінанта, субдомінанта) (9 год.) 

Теоретична робота (3 год.).    Розширення знань з теорії музики. Головні 

ступені ладу. Визначення, побудова. 

Практична робота (6 год.). Гра на фортепіано, нотний запис тоніки, 

домінанти, субдомінанти.  

 

16. СТІЙКІ І НЕСТІЙКІ СТУПЕНІ, ЗВУКИ ЛАДУ (9 год.) 

 Теоретична робота (3 год.). Стійкі і нестійкі ступені, звуки ладу. 

Визначення і види ладу.   
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Практична робота (6 год.). Місце знаходження ступенів та звуків 

ладу. Стійкі і нестійкі ступені в нотному запису, в тональностях до двох знаків. 

 

17. ЧИТАННЯ З ЛИСТА (18 год.) 

Теоретична робота (3 год.).  Знайомство з новими музичними творами.   

Практична робота (15 год.). Читання з листа репертуару першого та 

другого року навчання. Удосконалення  вмінь та навичок читання з листа нових 

творів. 

 

18. ПІДБІР ПО СЛУХУ ЗНАЙОМИХ МЕЛОДІЙ 

 (акордовий супровід) (18 год.) 

Теоретична робота (3 год.).  Розвиток музичного слуху. Підбір мелодій 

на слух.  

Практична робота (15 год.).  Робота за фортепіано. Права рука – тема 

мелодії, ліва – акордовий супровід, акордовий супровід в обох руках. 

 

19. ГРА В АНСАМБЛІ (15 год.) 

Теоретична робота (3 год.).   Розбір та вивчення ансамблевої партії 

дитини.  

Практична робота (12 год.). Ансамбль керівника з учнем; ансамбль між 

дітьми;  ансамбль з голосом. 

 

20. МУЗИЧНА ТЕХНІКА В ЕТЮДАХ І ГАМАХ (27 год.) 

Теоретична робота (3 год.).   Мажорні гами до чотирьох знаків 

альтерації. Темп в етюдах.   

Практична робота (24 год.). Гра двох етюдів різного характеру,  гра двох 

мажорних гам за вибором педагога. Контрольне заняття – перевірка музичної 

техніки. 

 

21. СЛУХАННЯ МУЗИКИ (15 год.) 

Теоретична робота (6 год.).   Слухання програмної класичної музики.  

Практична робота (9 год.). Розвиток вміння слухати і розуміти музику. 

Музична вікторина.  

Казкові уривки опери, п’єси класиків у виконанні віртуозів-піаністів з 

світовим ім’ям.  
 

22. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 

ЗАВДАННЯ НА ЛІТО (18 год.) 

Теоретична робота (6 год.).   Повторення вивченого теоретичного 

матеріалу. Підготовка до екзамену. 

 Практична робота (12 год. ). Виконання репертуару за другий-третій рік 

навчання: поліфонія, п’єса, соната або варіації. 

Екзамен з гри на фортепіано (диференційний).  Підбір програми на літо. 
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Прогнозований результат по закінченню третього року навчання 

 

Учні повинні знати:  

 - музичну термінологію; 

 - позначення основних темпів;  

 - виконання штрихів: легато, нон легато, стаккато; 

 - правопис нот першої і другої октави в скрипковому ключі; 

 - динамічні відтінки, довжину нот, паузи. 

 

Учні повинні вміти:  

- виконувати штрихи із зростаючим професійним рівнем; 

- використовувати динамічні відтінки, як засоби музичної виразності;  

- виконувати  п’єси з різною довжиною нот; 

- грати гами, арпеджіо, етюди; 

- розбирати усно динамічний малюнок твору, описувати музичний образ і      

втілювати ці знання під час гри на фортепіано; 

- брати участь у концертній діяльності закладу. 

 

 

Основний рівень, четвертий рік навчання 

Навчально-тематичний план занять  

№ ТЕМА Кількість годин 

  разом теоретичні  практ. інд. 

1 Вступне заняття 6 6 - 

2 Робота з творами, вивченими під 

час літніх канікул 

12 - 12 

3 Закріплення теоретичного 

матеріалу за 2 та 3 роки навчання 

12 6 6 

4 Робота над ігровими прийомами, 

вправами для розвитку 

майстерності 

12 - 12 

5 Робота над програмним 

репертуаром 

12 - 12 

6 Інтервали, розпізнання на слух 15 3 12 

7 Гра в ансамблі 18 - 18 

8 Головні тризвуки мажору 12 6 6 

9 Читання з листа 18 - 18 

10 Музична техніка в етюдах і гамах 15 - 15 

11 Накопичення репертуару, 

концертна діяльність 

12 - 12 

12 Підсумки    знань    і    навичок    з 

теоретичного матеріалу 

12 6 6    
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13 Бесіди  про музику.  Слухання  в 

запису уривків з  опер, балетів. 

18 9 9 

14 Робота над репертуаром 21 - 21 

15 Підбір на слух 15 - 15 

16 Читання з листа п'єс для другого 

року навчання 

18 - 18 

17 Гра в ансамблі (з голосом або 

інструментом) 

18 - 18 

18 Розвиток техніки за допомогою 

гам, етюдів 

18 - 18 

19 Імпровізація 15 9 6 

20 Композиторська майстерність 

(композиторський клас) 

27 3 24 

21 Екзаменаційний клас. Підведення 

підсумків за чотири роки навчання. 

Перевірка вмінь і навичок 

володінням фортепіано 

18 - 18 

                    ВСЬОГО: 324 48 276 

                                                        ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. ВСТУПНЕ ЗАНЯТТЯ (6 год.) 

Виховний процес, музичні запити дітей. Розподіл розкладу, знайомство з 

програмою.  

Бесіда «Слухання музики влітку». Інструктаж з техніки безпеки в 

музичному кабінеті. 

 

2. РОБОТА З ТВОРАМИ, ВИВЧЕНИМИ  

ПІД ЧАС ЛІТНІХ КАНІКУЛ (12 год.) 

   

Практична робота (12 год.). Перевірка самостійної роботи по вивченню 

нових творів під час літніх канікул, досягнення  кінцевого результату виконання 

музичного твору. 

 Концерт гуртківців «Моя фантазія в музиці». Робота над помилками.  

 

3. ЗАКРІПЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ  

ЗА 2-й ТА З-й РОКИ НАВЧАННЯ (12 год.) 

Теоретична робота (6 год.).  Усна робота з основних тем сольфеджіо.  

Практична робота (6 год.).  Співати гами, вправи по сольфеджіо 

(двоголосся) з диригуванням на  2    3   4    

                                             4   4   4.   

  Музичні диктанти. Визначення на слух інтервалів. 
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4. РОБОТА НАД ІГРОВИМИ ПРИЙОМАМИ, ВПРАВАМИ ДЛЯ 

РОЗВИТКУ МАЙСТЕРНОСТІ (12 год.) 

Практична робота (12 год.).  Індивідуальні заняття для розвитку 

майстерності, техніки виконання творів різного плану і жанру. За допомогою 

гам та етюдів удосконалювати техніку гри. 

 

 

5. РОБОТА НАД ПРОГРАМНИМ РЕПЕРТУАРОМ (12 год.) 

Практична робота (12 год.). Індивідуальні заняття по програмі: розбір і 

вивчення п’єс, поліфонії, крупної форми. Використання вмінь і навичок під час 

гри на фортепіано. 

 

6. ІНТЕРВАЛИ, РОЗПІЗНАННЯ НА СЛУХ (15 год.) 

Теоретична робота (3 год.). Визначення інтервалу, їх назва, побудова, 

види.  

Практична робота (12 год.).  В нотному зошиті будувати інтервали, 

грати на фортепіано, розпізнавати на слух.  

 

7. ГРА В АНСАМБЛІ (18 год.) 

Практична робота (18 год.).  Продовжувати гру в ансамблі з різними 

інструментами, голосами. Розвивати почуття партнерства під час спільного 

ансамблю. 

 

8. ГОЛОВНІ ТРИЗВУКИ МАЖОРА (12 год.) 

Теоретична робота (6 год.) Згадати головні ступені мажору і будувати 

від них тризвуки. Тризвуки, їх види.  

Практична робота (6 год.). Побудова в нотних зошитах головних 

тризвуків мажору в тональностях до 2-3 знаків. 

 

9. МУЗИЧНА ТЕХНІКА В ЕТЮДАХ І ГАМАХ (18 год.) 

Практична робота (18 год.). Гра обома руками гам і етюдів, вивчених  за 

перший рік  навчання.    Вміння  та   навички  при розборі    нового  етюду. 

Удосконалювати читання з листа етюдів.  

 

10. МУЗИЧНА ТЕХНІКА В ЕТЮДАХ І ГАМАХ (15 год.) 

Практична робота (15 год.). Гра на фортепіано вивчених мажорних гам 

до чотирьох знаків альтерації. За допомогою гам, етюдів продовжувати 

вдосконалювати техніку гри на фортепіано. Розвивати віртуозність 

фортепіанної гри. 

11. НАКОПИЧЕННЯ РЕПЕРТУАРУ, 

 КОНЦЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ (12 год.) 

Практична робота (12 год.). Академічний концерт.  Гра двох творів  

різного жанру на вибір:  етюд, п’єса,  поліфонія, крупна форма. Виконання 

ансамблю. 
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12. ПІДСУМКИ ЗНАНЬ, ВМІНЬ ТА  НАВИЧОК 

З ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ (12 год.) 

Теоретична робота (6 год.).  Диригування на 2   3  4 

                                                                               4   4   4. 

Практична робота (6 год.). На заняттях з сольфеджіо підвести підсумок 

вивченого за допомогою вікторини,  співу, музичних вправ, гам, диктанту. 

Приділити увагу складним темам. 

 

13. БЕСІДИ ПРО МУЗИКУ, СЛУХАННЯ В ЗАПИСУ  

УРИВКІВ З ОПЕР, БАЛЕТІВ, СИМФОНІЇ (18 год.) 

Теоретична робота (9год.).  Бесіди про видатних композиторів-класиків. 

Практична робота (9 год.). Слухання, уявлення, замальовка на аркуші та 

аналіз музичного образу творів.  

 

14. РОБОТА НАД РЕПЕРТУАРОМ  (21 год.) 

Практична робота (21 год.). Підбір музичного репертуару для 

випускного екзамену. Робота з музичним текстом, штрихами, динамічними 

відтінками, музичним образом твору.  

 

15. ПІДБІР НА СЛУХ (15 год.) 

Практична робота (15 год.). Підбір улюблених пісень, мелодій. Запис в 

нотний зошит. Авторська пісня. Виконання на фортепіано. 

 

16. ЧИТАННЯ П'ЕС  

ДЛЯ ДРУГОГО РОКУ НАВЧАННЯ (18 год.) 

Практична робота (18 год.). Удосконалювання техніки розбору 

незнайомих творів, завдяки читанню з листа, поступово ускладнюючи завдання. 

 

17. ГРА В АНСАМБЛІ 

 (з голосом або інструментом) (18 год.) 

 Практична робота (18 год.). Гра в ансамблі за допомогою іншого 

інструменту або голосу.  

 

18. РОЗВИТОК ТЕХНІКИ ЗА ДОПОМОГОЮ 

 ГАМ, ЕТЮДІВ (18 год.) 

Практична робота (18 год.). Гра гам, акордів, арпеджіо та етюдів різної 

складності, змінюючи темп виконання. 

 

19. ІМПРОВІЗАЦІЯ (15 год.) 

Теоретична робота (9год.).  Визначення імпровізації. Варіації як 

різновид імпровізації. Імпровізація в різних музичних жанрах. 

Практична робота (6 год.). Розбір, вивчення програмних варіацій. 

Розвиток вмінь та навичок імпровізації на практиці. 
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20. КОМПОЗИТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ (27 год.) 

Теоретична робота (3год.).   Техніка написання п’єс та пісень.   

Практична робота (24 год.).  Створити і записати авторську музику або 

пісню, використовуючи теоретичний матеріал, запропонований програмою. 

Розвиток творчої та виконавської майстерності дітей. 

 

21.ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ КЛАС (18 год.) 

 

Практична робота (18 год.).  Підведення підсумків за чотири роки 

навчання.  Перевірка вмінь і навичок володінням фортепіано.  

Екзамен складається з двох частин:  

1. «Теорія музики», 

2. Виконання програмного репертуару, ансамбль. 

 

      Прогнозований результат по закінченню четвертого року навчання. 

 

    Учні повинні знати:  

- елементи теорії музики; 

- правопис нот першої і другої октави в скрипковому ключі; 

- музичну термінологію;  

- виконання штрихів: легато, нон легато, стаккато; 

- правопис нот першої і другої октави в скрипковому ключі; 

- динамічні відтінки, довжину нот, паузи. 

 

                Учні повинні вміти:  

- вільно володіти музичною термінологією та технікою гри на фортепіано;         

- вдосконалювати професійну майстерність, динамічні прийоми; 

- вивчити п’єсу самостійно; 

- виконувати акордової фактури;  

- вільно володіти інструментом.  
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