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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Музична творчість споконвічно вважалася найсильнішим засобом впливу на 
духовний світ людини. «Музичне виховання - це не виховання музиканта, а 
насамперед виховання людини» - цей вислів В.О. Сухомлинського про 
значення музичного виховання вже став афоризмом. Традиції музичного 
виховання є, можливо, найдавнішими, як у світовій, так і в національній 
культурі і продовжують творчо розвиватися. Такий вплив музики і така 
спрямованість музичного виховання пояснюється її природою: сама музика, як 
вид мистецтва, здатна безпосередньо захоплювати емоційну сферу.  

Актуальність цієї програми обумовлена специфікою навчально-виховної 
роботи БДЮТ «Дивоцвіт», спрямованої на досягнення високого рівня 
виконавчої майстерності вихованця.   

Метою програми є збереження та розвиток традицій духової музики. Під 
час занять у гуртку гри на музичних (духових) інструментах вихованці 
отримують необхідні знання та навички, які мають розширити їх освітній 
рівень, допомагають долучитися до світової музичної культури, виховати 
почуття колективного співробітництва. 

 
Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: 

1. Пізнавальної, що забезпечує оволодіння основними поняттями теорії 
та музичної грамоти, гри на музичних інструментах; знаннями 
музичної культури. 

2. Практичної, що сприяє оволодінню основами гри на музичних 
інструментах; залученню до кращих зразків вітчизняної та світової 
музики. 

3. Творчої, що забезпечує розвиток музичних і ритмічних здібностей; 
формування художньо-естетичного смаку; розуміння і сприйняття 
музики залежно від стилю, жанру та характеру творів; підвищення 
майстерності колективної гри. 

4. Соціальної, що сприяє розширенню загального світогляду; 
формуванню професійного та  соціального партнерства; професійної 
взаємодії в колективі; прагнення до створення доброзичливого 
клімату в колективі. 

 
Навчальна програма передбачає 5 років навчання, 216 годин на рік, 6 годин 

на тиждень. 
Програмою передбачаються теоретичні та практичні заняття у 

різноманітних формах проведення. 
У гурток приймаються хлопці та дівчата віком від 6 до 16 років. 
Принцип організації навчання – формування музичних класів, відповідно 

до віку та рівня підготовки вихованців. 
 
Контрольні заняття у формі підсумкового заняття, відкритого уроку 

проходять не рідше одного разу на півріччя. Однією з вищих форм оцінки 
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роботи колективу є звітний концерт, який проводиться в кінці навчального 
року. У програмі передбачено індивідуальну роботу з вихованцями, згідно з 
положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи в 
позашкільних навчальних закладах, яке затверджено наказом Міністерства 
освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651. 

 
 

Початковий рівень, перший рік навчання  

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 
з/п 

 
Тема 

Кількість годин 

усього теоретичних практичних

1 Вступ 1 1 - 
2 Музична грамота та сольфеджіо  40 13 27 
3 Слухання музики 36 2 34 
4 Гра на музичному інструменті 95 10 85 
5 Читання нот з листа 18 - 18 
6 Додатковий інструмент 18 1 17 
7 Просвітницька робота 6 1 5 
8 Підсумок 2 - 2 
 Разом 216 28 188 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
1. Вступ (1 год.) 

Теоретична частина.  Знайомство з вихованцями. Ознайомлення 
вихованців з програмою занять і формами проведення. Правила поведінки в 
колективі, правила дорожнього руху, техніка безпеки під час проведення 
занять. 

 
2. Музична грамота та сольфеджіо (40 год.) 

Теоретична частина. Нота. Нотний стан. Музичні ключі (скрипковий і 
басовий). Октави (перша та друга). Музичні звуки, їхнє написання. Тривалість 
звуків і пауз. Музичний розмір – 2/4, 3/4, 4/4, поняття такту, ритму, тону, 
півтону. Знаки альтерації. Динамічні знаки. Фермата. Тоніка, стійкі і нестійкі 
звуки. Мажорні гами до двох знаків, тризвуки. Мелодія, мотив, фраза. 

Практична частина. Написання нот, пауз, ключів. Виконання вправ на 
розвиток мелодико-гармонічного слуху, розвиток чуття ритму (відбиття ритму 
мелодії оплесками та співом),  розвиток музичної пам`яті (повторення почутого 
мотиву та мелодії, вивчення вправ на пам`ять, усні музичні диктанти. 
 
3. Слухання музики (36 год.) 

Теоретична частина. Музичні стилі та жанри: пісня, танець, марш. Види 
інструментальних партій в оркестрі (ансамблі). 
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Практична частина Сен-Санс. К. Лебідь, Вебер К. Хор охотників з опери 
«Чарівний стрілець», . Бах І.С. Прелюдія, Глінка М. Краков’як з опери «Іван 
Сусанін». 

 
4. Гра на музичному інструменті (95 год.) 

Теоретична частина. Знайомство з духовими інструментами. 
Класифікація інструментів гуртка. Будова інструмента (сопілка). Правила 
користування та бережне зберігання інструменту. 

Правила правильної постановки дихання, положення голови, рук, 
корпусу, ніг, пальців при грі на сопілці. Типи дихання (брюшне, змішане). 

Звуковидобування, звуковедення.  
Поняття штрихів, легато, деташе, стакато, арпеджіо. 
Практична частина. Виконання фізичних вправ для підготовки до гри на 

духовому інструменті (сопілка),  для розвитку діафрагми, вправи на різні типи 
виконавського дихання. Виконання вправ на оволодіння основними прийомами 
звукоутворення. Відпрацювання основної аплікатури (вправи для розвитку 
пальців правої та лівої рук), штрихів деташе, легато (два – чотири звуки), 
мажорних гам до двох ключових знаків в одну октаву, арпеджіо. Вивчення 
нескладних музичних творів малої форми та ансамблеве їх виконання з 
педагогом. 
 
5. Читання нот з листа (18 год.) 

Практична частина. Обер Ж. Сюіта № 4 (перша частина), Менует (третя 
частина). Зноско-Боровський О. Скерцино, Моцарт В.А. Пісня пастушка, 
Щуровський Ю. Колискова. 

 
6. Додатковий інструмент (18 год.) 

Теоретична частина. Види  музичних інструментів: духові, клавішні, 
ударні, щипкові. Фортепіано: клавіші, октава. Правила правильного  положення 
рук, корпусу, ніг, пальців при грі на фортепіано. 
  Практична частина. Вправи на правильну постановку рук, пальців при 
грі на фортепіано. 
 
7. Просвітницька робота (6 год. ) 
  Теоретична частина. Правила поведінки вихованців на концертах. 
Правила підготовки артиста  та інструменту до виступу. Правила поведінки у 
громадських місцях. Дотримання техніки безпеки у громадському транспорті. 
  Практична частина. Відвідування концертів вихованців БДЮТ 
«Дивоцвіт», професійних виконавців та оркестрів у місті. 
 
8. Підсумок (2 год.) 
  Практична частина. Виконання вправ на закріплення вивченого 
матеріалу. Концерт для батьків. Відзначення кращих виконавців. 
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Вихованці мають знати: 
- основні поняття з музичної грамоти; 
- будову та можливості музичного інструменту; 
- правила гри на фортепіано. 

 
Вихованці мають вміти: 
- користуватися музичним інструментом (сопілка, фортепіано); 
- читати ноти з листа; 
- виконувати гамми до одного знаку різними штрихами, арпеджіо; 
- користуватися початковими навичками виконавського дихання, 

звуковибудовування та звуковедення. 
- виконувати прості вправи, п’єси, етюди; 
- визначати музичні жанри (марш, пісня, танець). 

 

Початковий рівень, другій рік навчання  

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 
з/п 

 
Тема 

Кількість годин 

усього теоретичних практичних
1 Вступ 2 1 1 
2 Музична грамота та сольфеджіо 32 6 26 
3 Слухання музики 36 2 34 
4 Гра на музичному інструменті 94 2 92 
5 Читання нот з листа 18 - 18 
6 Додатковий інструмент 18 - 18 
7 Концертна діяльність 12 1 11 
8 Підсумок 4 1 3 
 Разом 216 13 203 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
1. Вступ (2 год.) 

Теоретична частина. Ознайомлення вихованців з програмою занять, 
формами проведення. Правила поведінки в колективі. Правила дорожнього 
руху. Техніка безпеки під час проведення занять. Повторення основних понять 
музичної грамоти. 

Практична частина. Виконання гамм, простих музичних вправ. 
 
2. Музична грамота та сольфеджіо (32 год. ) 

Теоретична частина.  Октави (мала, третя). Тривалість звуків, пауз. 
Музичні розміри 5/4,6/4, 6/8. Динамічні відтінки. Мажорні гами з трьома 
знаками, тризвуки. 
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  Практична частина.  Вправи на розвиток мелодійно-гармонічного слуху, 
музичної пам’яті. Вивчення вправ на пам’ять. Усні музичні диктанти. 
 
3. Слухання музики (36 год.) 
Теоретична частина.  Поняття «інструментальна партія» в ансамблі, 

оркестрі та її види (головна, побічна, соло, акомпанемент). 
Практична частина. Шостакович Д. Анданте з концерту для скрипки з 

оркестром, Бетховен Л. Соната, менует з сонати для фортепіано, Прокоф’єв С. 
Гавот з класичної симфонії, Гендель Г. Анданте з сонати для скритки і 
фортепіано, Мендельсон Ф. Адажіо з сонати для органу. 

 
4. Гра на музичному інструменті ( 94 год.)  

Теоретична частина. Вимоги до правильної постановки дихання, 
звуковидобування, звуковедення.  

Практична частина. Вправи на різні типи виконавського дихання, на 
оволодіння основними прийомами звукоутворення. Відпрацювання основної 
аплікатури, штрихів стакато, легато (4-6 звуків), мажорних гам до 3-х ключових 
знаків різними штрихами в дві октави, арпеджіо. Вивчення складніших 
музичних творів та виконання їх у супроводі фортепіано. Робота над художнім 
репертуаром. 
 
5. Читання нот з листа (18 год.) 

Практична частина. Шуман Р. Веселий селянин, Гендель Г. Адажіо, 
Комаровський  О. Веселий танець, Хідемо Окі. Японська мелодія, Глінка М. 
Північна зірка, Копленд А. Негритянська пісенька 

 
6. Додатковий інструмент (18 год.) 

Практична частина. Виконання гам  та арпеджіо:  до мажор, фа мажор, 
соль мажор, ре мажор, сі бемоль мажор. Виконання музичних творів з 
використанням музичних відтінків форте, п’яно та музичних штрихів стакатто, 
легатто на фортепіано. 
 
7. Концертна діяльність ( 12 год. ) 
        Теоретична частина. Підготовка вихованця та інструменту до виступу. 
Правила поведінки артиста на сцені.  

Практична частина.  Підготовка та участь у концертній діяльності у 
БДЮТ «Дивоцвіт», участь у профорієнтаційних заходах навчального закладу, 
масових заходах району. 

Відвідування концертів професійних виконавців та оркестрів. 
 
5. Підсумок ( 4 години) 

Теоретична частина. Повторення та закріплення пройденого 
теоретичного матеріалу. 

Практична частина. Виконання вправ на закріплення вивченого 
матеріалу. Концерт для батьків. Відзначення кращих виконавців. 
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
Вихованці мають  знати: 

- правила виконання гамм до 3-х ключових знаків; 
- музичні розміри 5/4,6/4, 6/8; 
- малу та третю октаву; 
- правила поведінки під час виступу. 

Вихованці мають вміти: 
- виконувати гамми до трьох знаків різними шрихами, арпеджіо; 
- користуватися навичками виконавського дихання, звуковедення. 
- писати прості диктанти з сольфеджіо; 
- виконувати етюди, п’єси  на пам'ять різного характеру; 
-  

 
Репертуар гри на сопілці для початкового рівня навчання: 

1. «Во саду ли в огороде»  російська народна пісня 
2. Лисенко М. Пісенька лисички. 
3. Моцарт В. Алегрето 
4. Українські народні пісні: «Летить горобчик», «Топ-топ», «Веселі гуси», 

«Пісенька про ластівку», «Журавель», «Зозуленька», «Закарпатська 
гаївка»,  «По дорозі жук» 

5. Чеська народна пісня «Гануся». 
 
 

Основний рівень, перший рік навчання 
 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№  
з/п 

                        
Тема 

Кількість годин 

усього теоретичних практичних
1 Вступ 2 1 1 
2 Музична грамота і сольфеджіо 28 8 20 
3 Слухання музики 36 2 34 
4 Гра на музичному інструменті 82 2 80 
5 Ансамблева гра 40 2 38 
6 Концертна діяльність 20 2 18 
7 Екскурсія, конкурси, свята 6 1 5 
8 Підсумок 2 1 1 
 Разом 216 19 197 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. Вступ 
  Теоретична частина. Ознайомлення з програмою занять, розкладом і 
формами проведення. Правила поведінки в колективі, правила дорожнього 
руху, техніка безпеки під час перебування на заняттях. 
 Історія виникнення саксофону. Використання саксофону в духових, 
симфонічних, а також в естрадних та джазових оркестрах. 
 Практичне заняття. Виконання музичних творів, вивчених влітку. 
 
2. Музична грамота і сольфеджіо (28 год.) 

Теоретична частина. Види октав та позначення їх на нотному стані. 
Тривалість звуків і пауз, особливі види ритмічного поділу тривалостей. 
Простий і складний музичний розмір – 2/8, 6/8, 2/4, 3/4, 4/4. Синкопа. Будова 
мажорної і мінорної гам. Види мінору і мажору. Головні ступені ладу (Т, S, D). 
Музичні інтервали. Поняття акорду, тризвук, секстакорд, квартсекстакорд, 
септакорд, домінантсептакорд. Хроматизм, модуляція. Мелізми (трелі, 
форшлаг). Знаки скорочення та спрощення нотного письма. Мажорні та мінорні 
гами до 4-х ключових знаків на дві октави. 

Практична частина. Вправи на розвиток мелодико-гармонічного слуху 
(вивчення на слух стійких і нестійких звуків, інтервалів, акордів, видів мінору 
та мажору). Вправи на розвиток музичної пам’яті, вивчення вправ на пам’ять.   

 
3. Слухання музики (36 год.) 

Теоретична частина. Видатні композитори ХVІІІ-ХІХ століття: Гендель Г., 
Бетховен Л.,  Глюк К., Моцарт В., Рамо Ж., Глінка М., Римський-Корсаков М., . 
Мусоргський М. 

Практична частина. Гендель Г. Мелодія, Бетховен Л. Аллегрето з сонати 
№ 2, Глюк К. Веселий хоровод, Глінка М. Жайворнок, Римський-Корсаков М. 
Пісня з опери «Майська ніч», Мусоргський М. Старий замок з циклу «Картинки 
з виставки». 

 
4. Гра на музичному інструменті (82 год.) 

Теоретична частина. Будова саксофона, його частини. Правила зборки та 
користування саксофоном. Правила догляду за інструментом. Техніка безпеки 
під час гри на саксофоні. 

Стрій музичного інструменту. Діапазон саксофона та його регістри. 
Практична частина.  Вправи для розвитку лицьових м’язів. Вправи на 

оволодіння різними типами виконавського дихання. Вправи на оволодіння 
основними прийомами звукоутворення та звуковидобування. Вивчення етюдів 
на різні види техніки. Виконання мажорних і мінорних гам до 4-х ключових 
знаків на дві октави, тризвуків, хроматичних гам. Виконання штрихів деташе та 
легато. 
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Виконання музичних творів малої форми. Робота над художнім 
репертуаром. 

 
5. Ансамблева гра (40 год.) 

Теоретична частина. Види музичних ансамблів (дует, тріо). Вимоги до 
музичного ансамблю.  

Практична частина. Прослуховування музичних творів у виконанні 
ансамблів духових інструментів. Вправи на формування почуття ансамблю, 
синхронності звучання, визначення ведучої партії. Вивчення партій 
ансамблевих творів.   
                                   
6. Концертна діяльність (12 год.) 

Теоретична частина. Підготовка вихованця та інструменту до виступу. 
Правила поведінки артиста на сцені.  

Практична частина. Участь ансамблів у концертній діяльності  БДЮТ 
«Дивоцвіт», масових заходах району. 

 
7. Екскурсії, конкурси, свята (6 год.) 

Теоретична частина. Правила поведінки вихованців під час проведення 
екскурсій, відвідування концертів. Правила підготовки та участі у фахових 
конкурсах. Основні традиції святкування Нового року та Різдва в Україні. 

Практична частина. Участь вихованців у конкурсах на краще виконання 
музичного твору. Екскурсії. Святкування Нового року, Різдвяних свят. 
Відвідування концертів професійних музикантів та колективів. 
 
8. Підсумок (2 год.) 

  Теоретична частина. Повторення та закріплення пройденого 
теоретичного матеріалу. 

Практична частина.   Підсумковий концерт. Відзначення кращих 
виконавців. 
                                         

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати: 
- види октав та позначення їх на нотному стані; 
- тривалість звуків і пауз, особливі види ритмічного поділу тривалостей; 
- простий і складний музичний розмір – 2/8, 6/8, 2/4, 3/4, 4/4; 
- будову мажорної і мінорної гам; 
- види мінору і мажору; 
- головні ступені ладу (Т, S, D); 
- музичні інтервали; 
- Поняття синкопа, акорд, тризвук, секстакорд, квартсекстакорд, септакорд, 

домінант септакорд, хроматизм, модуляція; 
- мелізми; 
- знаки скорочення та спрощення нотного письма.  
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- правила користування саксофоном та трубою 
- види музичних ансамблів. 

 
Вихованці мають вміти: 

- оволодіти основами гри на музичному інструменті; 
- користуватися навичками виконавського дихання, звуковедення. 
- створити образ засобами музичного виконавства; 
- володіти практичним вмінням сольного та ансамблевого виконавства; 
- виконати два сольні твори та одна-дві ансамблеві партії. 

 
Основний рівень, другий рік навчання 

 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

                                                           

 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Ознайомлення з програмою занять, розкладом 

занять і формами  проведення. Правила поведінки в колективі, правила 
дорожнього руху, техніка безпеки під час перебування на заняттях. 

Практичне заняття. Виконання музичних творів, вивчених влітку. 
 

2. Музична грамота та сольфеджіо  (12 год.) 
Теоретична частина. Тривалість звуків, особливі види ритмічного поділу 

тривалостей. Простий і складний музичний розміри ( 3/8, 6/8, 5/8). Мажорні та 
мінорні гами до 5-х ключових знаків на три октави. Мелізми (группетт, 
мордент). 

Практична частина. Вправи на розвиток мелодико-гармонійного слуху. 
Вправи на розвиток музичної пам’яті.  

 
 

№ 
з/п 

 
Тема 

Кількість годин 
усього теоретичних практичних

1 Вступ 2 1 1 
2 Музична грамота і сольфеджіо 16 2 14 
3 Слухання музики 36 2 34 
4 Гра на музичному інструменті 82 2 80 
5 Ансамблева гра 52 2 50 
6 Концертна діяльність 20 2 18 
7 Екскурсія, конкурси, свята 6 1 5 
8 Підсумок 2 1 1 
 Разом 216 13 203 
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3. Слухання музики (36 год.) 

Теоретична частина. Видатні композитори ХІХ-ХХ століття: Прокоф’єв С., 
Смирнов Д., Шостакович Д., Равель М.. 

Практична частина. Прокоф’єв С. Похід коників з циклу «Дитяча музика», 
Смирнов Д. Мрійниця, Святковий вечір з сюїти «Меланхолічні вальси»,      
Глієр Р. Романс, Римський-Корсаков М. Пісня Шемаханської цариці з опери 
«Золотий  півник», Шостакович Д. Романс з музики для к/ф «Овод», Равель М. 
Сонатина,  Рамо Ж. Тамбурин, Моцарт В. Симфонія № 40 (перша та друга 
частини, фінал).  

 
4. Гра на музичному інструменті (68 год.) 

Теоретична частина. Жанри музики, основні стилі і напрямки. 
    Практична частина. Вправи для розвитку лицьових м’язів. Вправи на 
оволодіння різними типами виконавського дихання. Вправи на оволодіння 
основними прийомами звукоутворення та звуковидобування. 

Виконання мажорних та мінорних гам до 5-ти ключових знаків на три 
октави. Виконання хроматичних гам. Виконання етюдів на різні види техніки. 
Вивчення музичних творів крупної форми. Робота над художнім репертуаром. 
 
5. Ансамблева гра  (42 год.) 

Теоретична частина. Види музичних ансамблів (квартет, квінтет). Відомі 
ансамблі духових інструментів України: історія їх створення, виконавці та 
концертна діяльність. 

Практична частина. Вправи на формування почуття ансамблю, 
синхронності звучання, визначення ведучої партії. Вивчення партій 
ансамблевих творів.  Робота над художнім репертуаром. 
 
6. Концертна діяльність  (12 год.) 

Теоретична частина. Підготовка вихованця та інструменту до виступу. 
Правила поведінки артиста на сцені. 

Практична частина. Участь вихованців та ансамблів у концертній 
діяльності  БДЮТ «Дивоцвіт», масових заходах району, міста. 

 
7. Екскурсії, конкурси, свята (6 год.) 
      Теоретична частина. Техніка безпеки під час масових заходів. 

Практична частина. Участь вихованців у проведенні конкурсів на краще 
виконання музичного  твору. Екскурсії. Святкування Дня знань, Дня вчителя, 
Нового року, Різдвяних свят. 
 
8. Підсумок (2 год.) 

  Теоретична частина. Повторення та закріплення пройденого 
теоретичного матеріалу. 

Практична частина. Підсумковий концерт для батьків. Відзначення 
кращих виконавців. 
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Вихованці мають знати: 
- простий і складний музичний розміри ( 3/8, 6/8, 5/8); 
- мажорні та мінорні гами до 5-х ключових знаків на три октави; 
- жанри музики, основні стилі і напрямки;  
- види музичних ансамблів (квартет, квінтет);  
- відомі ансамблі духових інструментів України    

    
Вихованці мають вміти: 
-    володіти основами гри на музичному інструменті; 
-    створити образ засобами музичного виконавства; 
-    володіти практичним вмінням сольного та ансамблевого виконавства; 
-    виконувати два сольні твори та одна-дві ансамблеві партії. 
 
                

Основний рівень, третій рік навчання 
 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
1. Вступ (2 год. ) 

Теоретична частина. Ознайомлення з програмою занять, розкладом 
занять і формами  проведення. Правила поведінки в колективі, правила 
дорожнього руху, техніка безпеки під час перебування на заняттях. 
2. Гра на музичному інструменті (68 год. ) 
     Практична частина. Вправи для розвитку лицьових м’язів. Вправи на 
оволодіння різними типами виконавського дихання. Вправи на оволодіння 
основними прийомами звукоутворення та звуковидобування. Вивчення 
мажорних і мінорних гам до 3-х-4-х знаків на дві октави, вивчення хроматичної 

№ 
з/п 

 
Тема 

Кількість годин 
усього теоретичних практичних

1 Вступ 2 1 1 
2 Музична грамота і сольфеджіо 16 2 14 
3 Слухання музики 36 - 36 
4 Гра на музичному інструменті 82 2 80 
5 Ансамблева гра 52 2 50 
6 Концертна діяльність 20 2 18 
7 Екскурсія, конкурси, свята 6 1 5 
8 Підсумок 2 1 1 
 Разом 216 11 205 
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гами. Вивчення етюдів на різні види техніки. Вивчення музичних творів малої 
та великої форм. Робота над художнім репертуаром. 

 
3. Слухання музики (36 год.) 

Практична частина. Й. Гайдн «Концерт для фортепіано», Симфонії № 39, 
45, Л. Бетховен Симфонія № 5 (перша частина), В. Моцарт Симфонія № 39 
(перша та друга частина), Л. Бетховен Симфонія № 9 (фінал), Концерт для 
фортепіано з оркестром  № 5(перша, друга частина), П. Чайковський Симфонія 
№ 6 (перша частина). 

 
4. Ансамблева гра (42 год.) 

Теоретична частина. Джазові виконавці, колективи  та музика. 
Теоретичний розбор естрадних та джазових творів. 

Практична частина.  Вправи на формування почуття ансамблю,  
синхронності звучання, визначення ведучої партії. Вивчення ансамблевих 
творів індивідуально. Робота над художнім репертуаром. 
 
4. Концертна діяльність (18 год.) 

Практична частина.  Вивчення ансамблевих творів, підготовка 
концертних номерів. 
                                            
6. Екскурсії, конкурси, свята (12 год.) 
   Теоретична частина. Техніка безпеки під час масових заходів. 

Практична частина. Участь вихованців у проведенні конкурсів на краще 
виконання музичного  твору. Екскурсії. Святкування Дня знань, Дня вчителя, 
Нового року, Різдвяних свят. Участь у масових заходах району, міста. 

 
7. Підсумок ( 2 год.) 
    Практична частина.  Підсумковий концерт для батьків. Відзначення 
кращих виконавців. 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
Вихованці мають знати: 
- основні теоретичні поняття і терміни музичної грамоти;  
- жанри музики, основні стилі і напрямки.                        
 
Вихованці мають вміти: 
- володіти основами гри на музичному інструменті; 
- створити образ засобами музичного виконавства; 
- володіти практичним вмінням сольного та ансамблевого виконавства; 
- виконати два сольні твори та одна-дві ансамблеві партії. 
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Репертуар основного рівня навчання 
 

1. Альбіноні Т. «Адажіо» 
2. Бетховен Л. «Бабак», «Аллегро» з сонати № 2 
3. Блек Дж. «When the saints go matchingin» 
4. Гендель Г. «Мелодія» 
5. Глієр Р. «Романс» 
6. Глінка М. «Жайворонок» 
7. Дуссек І. «Старинний танець» 
8. Кабалевський Д. «Наш край» 
9. «Ламбада» латино-американський танок 
10. Ласт Дж. «Самотній пастух» 
11. Леннон-П.Макартні  Дж. «Yesterday» 
12. Лойє Б. «Соната» 
13. Смірнов Д. «Мрійниця», «Святковий вечір» 
14. Шостакович Д. «Романс» з к/ф «Овод» 

 
Репертуар ансамблевої  гри основного рівня навчання 
 

1. Альбеніс І. «Танго» - дует 
2. Бетховен Л. «Тріо» (опус 87) 
3. Бородін А. – «Хор» з опери «Князь Ігор» 
4. Герман Д. «Hello, Dolly» 
5. Джілок И. «Bill Bailey» 
6. Мартіні Дж. «Гавот» 
7. Моцарт В. «Алегро» - дует 
8. Мусоргский М. «Вокаліз» - тріо 
9. Розов А. «Вальс» - дует 
10.  Чайковський П. «Танець пастушка» з балету «Лускунчик» - квартет 
11. Шостакович Д. «Шкільна полька» 
12. Щедрівка «Щедрік» - тріо 
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«Музыка». 1990 р. 
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