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                              Силабус курсу 

               «Спец.інструмент\акордеон» 

  за спеціальністю  025 «Музичне мистецтво»       

галузі знань    02 «Культура і мистецтво» 

Освітня кваліфікація: Бакалавр музичного мистецтва 

    Роки навчання: 1-4. Семестри: І-VIII. 

    Кількість кредитів: 32. 

    Мова викладання: українська. 

 

                                                         Керівник курсу  

Гризлов Володимир Іванович, заслужений артист України викладач кафедри 

«Музичне мистецтво естради»  

    Контактна інформація: +38 095 217 40 40 
 

                                Пререквізити та постреквізити дисципліни  

Пререквізити:   «Історія світової естради», «Історія української естради», 

«Теорія музики», «Сольфеджіо», «Гармонія», «Постановка голосу\ музичного 

апарату» 

         Постреквізити: «Інструментування», «Клас інструментального ансамблю», 

«Методика і практика роботи з ансамблем», «Методика викладання фахових 

дисциплін», «Майстерність актора», «Концертно-виконавська практика» 

МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета навчальної дисципліни - формування інструментально - виконавської 

компетентності та розвиток творчого потенціалу студента у процесі засвоєння 

навчального репертуару для акордеону. Прищепити уміння і навички правильної 

постановки рук та звуковидобування, допомогти розвитку художньо-образного 

мислення, виявленню їх творчого потенціалу; сприяти реалізації набутих знань, умінь і 

навичок в подальшій професійній діяльності. 

  Здобути стійкі навички оволодіння інструментом (акордеон) а також освоїти роботу 

з теоретичним, практичним та нотним матеріалом.                                          

- набуття студентами основних навичок гри на акордеоні; 

- ознайомлення з методикою навчання гри на інструменті; 

- розширення загального музичного розвитку студентів та привиття естетичного 

смаку; 

- прищеплення навичок самостійної роботи над музичним матеріалом; 

- надання уявлення про засоби звуковидобування, прийомів гри. 

- вміння працювати в естрадному колективі. 

Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни «Спец.інструмент/ 

акордеон» сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти таких 



2 

 

компетентностей:  

Загальні 

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;  

- здатність бути критичним і самокритичним;  

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- здатність генерувати нові ідеї (креативність).   

       Спеціальні (фахові) 

- здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської майстерності; 

- здатність використовувати професійні знання та навички в процесі творчої 

діяльності; 

- здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків.  

 

                                        Зміст і структура курсу 

        Протягом вивчення навчальнї дисципліни «Спец. інструмент\акордеон» студенти 

закріплюють та поглиблюють знання, вдосконалюють вміння та навички, отримані на 

базі освітньої програми молодшого спеціаліста та на основі повної загальної освіти. 

             ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Передумовами вивчення навчальної дисципліни «Спец.інструмент\акордеон» є 

опанування таких навчальних дисциплін (НД) освітньої програми (ОП):  

ОК 5  Історія  світової естради 

ОК 6 Історія  української естради 

ОК 8 Постановка голосу\музичного апарату 

ОК 10 Теорія музики 

ОК 12  Гармонія 

                               ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Відповідно до освітньої програми «Музичне мистецтво естради», вивчення 

навчальної дисципліни повинно забезпечити досягнення здобувачами вищої освіти 

таких програмних результатів навчання (ПРН): 

Програмні результати навчання Шифр ПРН 

Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну майстерність 

володіння інструментом (голосом) на належному фаховому рівні під час 

виконавської (диригентської) діяльності.  

ПРН 1 

Демонструвати різні методики удосконалення виконавської діяльності.  ПРН 3 

Очікувані результати навчання, які повинні бути досягнуті здобувачами освіти після 

опанування навчальної дисципліни «Спец. інструмент\акордеон» 

Очікувані результати навчання з дисципліни Шифр ПРН 

Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну майстерність 

володіння інструментом (голосом) на належному фаховому рівні під час 

виконавської (диригентської) діяльності.  

ПРН 1 

Демонструвати різні методики удосконалення виконавської діяльності.  ПРН 3 
 

                 Засоби діагностики та критерії оцінювання результатів навчання.  
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Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з навчальної 

дисципліни є: 

- публічна демонстрація, що пов’язана з тим чи іншим видом виконання сольної / 

ансамблевої програми, проводиться у формі концертного виступу; 

- іспит. 

Форми контролю та критерії оцінювання результатів навчання 

Форми контролю знань студентів: 

- поточний; 

- підсумковий модульний; 

- семестровий підсумковий (залік/екзамен). 

 Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, яка переводиться 

відповідно у національну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та 

шкалу європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС –А, В, С, D, E, FX, F). 

        

Шкала оцінювання студентів: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національна   5 - тибальна шкала 
Сума балів 

(R) 

Шкала 

ECTS 

5 (відмінно) 

Студент повністю оволодів теоретичним і практичним 

матеріалом дисципліни. Робить власні висновки, аналізує 

вивчений матеріал, самостійно оцінює явища, факти, 

виявляючи при цьому особисту позицію. Використовує 

додаткову літературу, періодику.  

90-100 А 

4 (добре) 

Студент володіє вивченим матеріалом на достатньому 

рівні. Аналізує матеріал, наводить власні приклади, але 

не завжди впевнено  і точно. Самостійно готує практичні 

завдання, але має потребу в консультації викладача.  

82-89 B 

74-81 C 

3 (задовільно) 

Студент засвоїв менше половини навчального матеріалу, 

але виявляє знання і розуміння основних питань теми і 

здатен поверхово аналізувати вивчений матеріал та 

відтворювати практичні завдання з помилками. 

64-73 D 

60-63 E 

ECTS Бали Зміст 

A 90 — 100 «відмінно» 

B 82 — 89 «добре» 

C 74 — 81 «добре» 

D 64 — 73 «задовільно» 

E 60 — 63 «достатньо» 

FX 35 — 59 «незадовільно» з можливістю повторного складання 

F 1 — 34 «незадовільно» з обов’язковим повторним курсом 
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Плутається в термінології.   

2 (незадовільно) 

Студент не засвоїв навчальний матеріал. Не усвідомлює 

мету навчально-пізнавальної діяльності. 
35-59 FX 

0-34 F 

Структура  
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                   МОДУЛЬ 1.  

Тема 1. Знайомство з 

навичками студентів. Оцінка 

володіння інструментом. 

34    16 18 38    6 32 

Тема 2. Вивчення мажорних 

гам (C-dur, G-dur, D-dur, A-

dur) та мінорних (a-moll, e-

moll, d-moll, g-moll) в унісон  

по 8 та 16 нот на міх різними 

штрихами; терціями - C, G, D, 

A-dur; хроматичної гами 

двома руками різними 

штрихами; арпеджіо, акорди. 

34    16 18 38    6 32 

Тема 3. Робота над 

інструктивним матеріалом 2 

етюди на різні види техніки  

Робота над інструктивним 

матеріалом 2 етюди на різні 

види техніки. 

34    16 18 38    6 32 

Всього за модулем 102    48 54 114    18 96 

             МОДУЛЬ 2.   

Тема 4. Роль артикуляції як 

засобу художньої виразності. 

Особливості артикуляційного 

мислення. 

39    21 18 38    6 32 

Тема 5 Робота над п’єсою 

кантиленного характеру. 

Аналіз структури твору. 

Охоплення форми в цілому. 

Робота над художнім образом. 

39    21 18 38    6 32 

Тема 6. Робота над 

поліфонією. Розвиток  

музичного мислення та 

навички прослуховування 

поліфонічної тканини. 

Диференційоване туше при 

виконанні голосів 

поліфонічної фактури. 

Специфіка аплікатури при 

виконання поліфонічного 

твору.  

39    21 18 38    6 32 

Тема 7. Робота над твором 39    21 18 38    6 32 
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великої форми. Робота над 

технікою, артикуляцією, 

динамікою. Фразування. 

Всього за модулем 156    84 72 152    24 128 

МОДУЛЬ 3.                                                                           

Тема 8. Робота над технічним 

матеріалом: бемольні 

мажорні та мінорні гами. 

Продовження вивчення 

гамового комплексу. 

Формування універсальних 

штампів й прийомів.  

40    22 18 38    6 32 

Тема 9. Робота над творами 

середньої форми (1-2 п’єси). 

Формування навичок 

співставлення й поєднання 

силових (динамічних) рівнів. 

40    22 18 38    6 32 

Тема 10. Робота над 

поліфонічним твором  

Формування  навички 

застосування системи уявлень 

і понять, що відображають 

специфічні закономірності 

поліфонічного викладення й 

розвитку. 

38    20 18 38    6 32 

Всього за модулем 118    64 54 114    18 96 

МОДУЛЬ 4.   

Тема 11. Робота над 

джазовим етюдом. Основні 

закономірності  та прийоми 

роботи при розучуванні  

етюду. 

46    28 18 38    6 32 

Тема 12. Робота над 

поліфонічним твором. 

Переломлення елементів 

наочно-образного мислення в 

поліфонічному мисленні у 

вигляді слухових 

звукообразах, уявних 

багатоголосних співзвуч. 

46    28 18 38    6 32 

Тема 13. Робота над твором 

середньої форми (1-2 п’єси). 

Робота над мелодією, як 

головного компонента 

кантилени. Розвиток мелодії, 

її членування  на побудови 

більшого та меншого 

масштабу, виявлення 

відносної важливості побудов. 

46    28 18 38    6 32 

Всього за модулем 138    84 54 114    18 96 

МОДУЛЬ 5.   

Тема 14. Питання аплікатури 

та застосування методу 

варіантів у технічній роботі. 

Робота над етюдом. 

40    22 18 38    6 32 

Тема 15. Робота над 

поліфонічним твором.  

Розвиток сенсорних та 

інтелектуальних здібностей 

студента-акордеоніста через 

поліфонічне мислення. 

Розподіл уваги . Закон 

акустики. 

40    22 18 38    6 32 
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Тема 16. Робота над п’єсою.. 

Звукова колоризація.  

Зміна забарвлення музичного 

твору через зміну аплікатури 

пальцевого туше, 

розташування частин ігрового 

апарату.  

Усунення зайвих рухів й 

напруги. Технічна культура  

при виконанні п’єси. 

38    20 18 38    6 32 

Всього за модулем 118    64 54 114    18 96 

МОДУЛЬ 6.   

Тема 17. Техніка ,як поняття 

сукупності виконавських  

засобів, що забезпечують 

адекватне втілення музики в її 

акустичних та змістовних 

характеристиках – темп, ритм, 

тембри, динаміка, штрихи, 

тощо.  

39    21 18 38    6 32 

Тема 18. Робота над п’єсою 

(1-2 п’єси). Поняття 

«інтонаційна крапка», як 

логічного центру, вершини 

будови фрази. 

39    21 18 38    6 32 

Тема 19. Робота над твором 

великої форми. Розвиток 

володіння драматургічними 

навичками. 

39    21 18 38    6 32 

Тема 20. Робота над 

проблемою охоплення форми. 

Об’єм музичного твору. 

Протиставлення та 

характеристичність тем.   

39    21 18 38    6 32 

Всього за модулем 156    84 72 152    24 128 

МОДУЛЬ 7.   

Тема 21. Метод варіантів у 

технічній роботі – принцип 

тимчасової зміни елементів 

фактури в цілях її 

удосконалення та тренування 

техніки. 

Ускладнення або спрощення 

технічних задач.  

39    22 17 32    4 28 

Тема22.. Формування 

аплікатурних навичок та 

технічних формул. 

39    22 17 32    4 28 

Тема 23. Два твори. 

Формування стійкості при 

виконанні. Орієнтування на 

складні епізоди твору. 

Наповнення змістом пауз. 

37    20 17 32    4 28 

Всього за модулем 115    64 51 96    12 84 

МОДУЛЬ 8.   

Тема 24. Опрацювання творів 

програми до державного 

іспиту 

35    18 17 32    4 28 

Тема 25. Формування 

гнучкого та спритного 

виконання. Пристосування 

апарату до малюнку епізоду, 

35    18 17 36    8 28 
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що виконується. Пошук рухів, 

що призводить до вилучення 

звуку більш певного 

насичення, характеру, 

відтінку. 

Тема 26. Rubato – як засіб 

виразності. Регулювання  

«закону компенсації». 

35    18 17 36    5 31 

Всього за модулем 105    54 51 104    17 87 

Всього  960    498 462 960    149 811 

 

 

                                               МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

  Успішному професійному росту майбутнього фахівця сприяє осмислене та сумлінне 

вдосконалення навичок естрадного виконавства. 

         Ретельне напрацювання складного комплексу вмінь і постійне їх покращення 

обов’язково забезпечить достатній рівень майстерності майбутнього естрадного фахівця, 

який повинен постійно знаходитись у пошуку шляхів і способів удосконалення свого 

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

творчий і життєвий шлях славетних акордеоністів і композиторів. 

         Майбутній фахівець повинен дуже відповідально ставитись до такого роду 

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

працелюбність, здатний принести плоди майстерності. Тому необхідно прикладати 

максимум зусиль для поглибленого засвоєння та закріплення знань, умінь і навичок, 

обумовлених навчальним процесом. 

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

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

їх закріплюють й демонструють на наступному уроці. 

          Сумлінне виконання самостійних завдань поступово забезпечить обґрунтовану 

впевненість і професійне вдосконалення. 

Починаючи з ІІІ курсу, студент повинен уміти: 

– самостійно опрацьовувати матеріал, дотримуючись при цьому рекомендацій і 

застережень викладача; 

– аналізувати свої професійні творчі надбання; 

– творчо мислити; 

– відчувати логіку смислового й емоційного розвитку твору. 

Майбутньому артисту естради необхідно розширювати свої професійні творчі уявлення, 

прослуховуючи записи виступів видатних майстрів всесвітнього рівня, аналізуючи стиль 

виконання, емоційно-психологічну насиченість гри, технічний рівень тощо. Така 

самостійна робота допоможе формуванню художнього смаку та пошуку власної 

виконавської манери. Студент повинен бути зацікавленим і цілеспрямованим у навчанні.  

 

Методи навчання 

До основних методів навчання відносять: 

– вербальний метод (пояснення); 

– емпіричний метод (показ на інструменті); 

– пошук навчального репертуару (вправ, творів); 
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– репродуктивний (відтворення студентами педагогічних і методичних прийомів, 

проілюстрованих викладачем); 

– репродуктивно-варіативний (поєднання студентом запропонованих викладачем 

прийомів з іншими формами й методами музично-виконавської та педагогічної 

діяльності); 

– креативний, творчий (створення студентами оригінальних варіантів інтерпретації вправ 

і творів; нестандартний підхід до розв’язання педагогічних ситуацій; опанування 

навичками педагогічної імпровізації); 

– проблемно-пошуковий (самостійний пошук студентом засобів і способів розв’язання 

проблемних ситуацій у процесі виконання навчальних і педагогічних завдань; 

– педагогічне моделювання (імітація у навчальному процесі педагогічних ситуацій і 

професійної діяльності викладача); 

– педагогічний аналіз (формування педагогічного мислення студентів у конкретних 

педагогічних ситуаціях засобом аналізу власних дій і діяльності інших студентів); 

– інтеграції (акумуляція і синтез знань з різних фахових дисциплін у процесі вирішення 

виконавських і педагогічних завдань). 

Три основні елементи уроку: 

1) робота над технічним матеріалом; 

2) розучування нового матеріалу; 

3) повторення й удосконалення вивченого. 

Перші заняття проводяться у формі ознайомлення с нотним матеріалом.  

Протягом перших двох тижнів викладач складає для кожного студента план роботи, 

враховуючи  особисті можливості та здібності студента, рівень його музичної підготовки, 

визначаються виконавчі недоліки, складається репертуар, який повинен відповідати 

програмним вимогам та індивідуальним можливостям кожного студента. 

 

Методичне забезпеченння 

 

– навчально-методичні посібники і навчальні програми; 

– нотний матеріал для проведення практичних занять; 

– наочність (відеозаписи занять провідних педагогів-акордеоністів). 

 

Літературні джерела: 

1. Давидов М. Виконавське музикознавство : енциклопедичний довідник. – Луцьк: 

ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2010. – 400 с.  

2. Давидов М. Історія виконавства на народних інструментах (Українська академічна 

школа) : підручник [для вищих та сер. муз. навч. закл.]. – К.: НМАУ ім. П. 

Чайковського, 2010. – Вид. 2-ге, доп. та випр. – 592 с.  

4. Душний А., Пиц Б. Львівська школа баянно-акордеонного мистецтва: довідник. – 

Дрогобич : Посвіт, 2010. – 216 с.  

5. Имханицкий М. История баянного и аккордеонного искусства. – М., 2006. – 520 с.  

6. Оберюхтин М. Проблемы исполнительства на баяне. – М.: Музыка, 1989. – 93 с.  

7. Поникарова Л. Баян в народно-инструментальном жанре Украины. – Харьков : 

Торнадо, 2003. – 104 с.  
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8. Семешко А. Виконавська майстерність баяніста. Методичні снови: навч. пос. – 

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 144 с.  

9. Щоденні вправи учня-акордеоніста: метод. рекоменд. [для муз. школи муз. відділ. 

поч. спеціаліз. мист. нав. закл.] / [автор-укладач В. Зайцева]. – Вінниця: «Нова 

Книга», 2005. – 52 с.  

                             Політика навчальної дисципліни 

                   Політика перескладання.  

         Перескладання модуля здійснюється за бажанням студента один раз з дозволу 

кафедри за наявності поважних причин, оцінюється за 20 бальною шкалою. Загальний 

підсумок за курс визначається шляхом додавання балів за всіма видами контролю з 

подальшим переведенням в національну, 100 – бальну та європейської кредитно-

трансферну систему.  

 

          Політика академічної доброчесності.  

          Списування під час поточних занять, тестових робіт та екзамену заборонені. 

 

                  Політика відвідування.  

                   Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за пропуск занять 

без поважної причини знімаються бали (по 1 за кожне пропущене заняття). З 

об’єктивних причин (напр., хвороба) навчання може відбуватися в онлайн формі за 

погодженням із керівником курсу.
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