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

фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема:

формування навичок створення інтерпретації твору та його реалізації; виховання

художнього смаку; формування творчої самостійності та ініціативи; розвиток

навичок читання з листа; стимулювання просвітницької спрямованості у

виконавській діяльності, готовність до педагогічної діяльності вчителя початкової

школи у Новій українській школі. У результаті вивчення дисципліни «Основний

музичний інструмент» у студентів мають бути сформовані такі фахові та загальні

компетентності: інструментально-виконавська (вільне володіння музичним

інструментом (інструментами) та здатність його використовувати у навчальній і

концертно-виконавській діяльності; володіння навичками читання нот з аркуша,

транспонування, добору музики на слух; володіння методами навчання гри на

музичних інструментах; здатність організувати інструментальне музикування

школярів на уроках музичного мистецтва та в позанавчальний час); світоглядна

(наявність ціннісно-орієнтаційної позиції; загальнокультурна ерудиція, світогляд;

розуміння сутності і соціальної значущості майбутньої професії; збереження

національних духовних традицій); інформаційна (здатність до самостійного пошуку

та оброблення інформації з різних джерел для розгляду конкретних питань;

здатність до ефективного використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет, які

містять текстовий, аудіо- і відеоматеріал у соціальній та професійній діяльності.



Метою вивчення навчальної дисципліни «Основний музичний інструмент»

є подальший розвиток набутих на попередніх курсах інструментально-

виконавських умінь та знань, поглиблення у студентів комплексу виконавських

здібностей для подальшої роботи.

Загальні компетентності: екосоціокультурна, загальнонавчальна, етична.

Спеціальні компетентності: загальнонавчальна, психолого-педагогічна, 

виховна.

Очікувані результати навчання: уміння володіти інтерпретаційними

вміннями (здатність до аналізу та інтерпретації музичних творів, усвідомлення

розвитку музичного образу, застосування відповідної термінології); сформовані

інструментально-виконавські знання (застосування елементарних навичок гри на

музичних інструментах: народних, сучасних (електронних), прочитання та

виконання партитури на дитячих музичних інструментах; накопичені творчі

знання (імпровізація (вокальна, інструментальна), драматизація, інсценізація,

створення мелодій, ритмічних і музичних супроводів); уміння використовувати

одержані знання, навички у професійній роботі в школі.



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни:

1. Провідні принципи артикуляційної промови, динаміки творів Й.С.Баха.

2. Фразування музичної думки. Робота над навичками звуковидобуванням

Й.С.Баха.

3. Фразування музичної думки. Робота над навичками звуковидобуванням

Й.С.Баха.

4. Ритм як художньо – змістовна, емоційно-виражальна категорія сонати 

Л.Бетховена.


