
Деякі особливості проведення уроків з фортепіано 

в умовах дистанційного навчання 

(з власного досвіду). 

1. Форма проведення дистанційного навчання.  

2. Корекція змісту навчання. 

3. Нові форми роботи з учнями в умовах дистанційного навчання. 

4. Форми і методи роботи на етапі розбору музичного твору. 

 

Форми проведення дистанційного навчання залежать від технічних 

можливостей, тобто наявності певних гаджетів у вчителів і учнів. 

Використовуємо відео, аудіо, голосові і текстові повідомлення, а 

також, телефонний зв’язок з учнями та їх батьками. 

Почувши звучання деяких домашніх фортепіано в запису, я зрозуміла, 

що не в усіх випадках буде доцільним заглиблюватись у роботу над 

тонкощами звучання. Отже, уроки треба наповнювати іншим змістом. 

З метою виконання учбового процесу, незважаючи на специфічну 

якість звучання домашніх інструментів, на відділі було прийнято, а 

адміністрацією підтримано, рішення провести у відео форматі слухання і 

оцінювання учнів, що готувались на запланований академічний концерт. 

Це дозволило багатьом учням завершити роботу над програмою і 

перейти до нових творів, отримуючи нові музичні і емоційні враження. 

Дистанційні форми занять відкривають широкі можливості. Так, 

відеозапис гри учня дає викладачу багато нової інформації. Ми бачимо, як 

дитина сидить, і одразу можемо скоригувати висоту, відстань до фортепіано, 

положення рук і ніг. Ми чуємо звучання інструментів і, іноді, просто 

жахаємось. Але тепер ми знаємо, на якому звучанні «формуються» слухові 

уявлення учня. І, звісно, закликаємо батьків одразу ж після карантину 

налаштувати фортепіано. 

Дуже діючим важелем для учня стає необхідність запису своєї гри. Це 

можна порівняти з виступом на сцені. В учня підвищуються відповідальність 

і контроль під час виконання. Таким чином, це можна спрямовувати на 

формування сценічної витримки. 

Відеозапис може бути звітом по виконаному завданню. Може бути 

матеріалом для спільного з учнем аналізу виконання. Інколи, можна 

оперувати записом як «незаперечним» доказом того, як насправді звучить, а 

не здається учневі. І тут викладач має допомогти учню усвідомити цю 

різницю. Всі викладачі знають, як важко виправити завчені учнем помилки, 



бо під час гри учень їх не помічає, або просто забуває. Можливість 

призупинити відео, повторити конкретний фрагмент - створює ідеальні 

умови для усвідомлення і вирішення цієї неприємної проблеми. 

Дуже важливо, щоб учень мав записи звучання творів, які вивчає. Тоді 

він самостійно зможе звіряти свій варіант виконання. Мова йде, по-перше, 

про точність метро-ритму і висотності. За можливості, викладач сам записує 

твори, що вивчаються учнем. 

Також викладач може робити записи окремих фрагментів, прикладів 

конкретних форм роботи і окремих технічних прийомів, ще і в різних 

робочих темпах. Це може стати, якщо не альтернативою щоденнику, то дуже 

цінним доповненням і у звичайному класному навчанні після закінчення 

карантину. Домашні заняття стають більш конкретними і результативними, 

бо наодинці учень продовжує працювати, порівнюючи свої досягнення із 

записами. 

На етапі розбору роль викладача значуща, але постійно треба дбати і 

про самостійність учня, навчати його конкретним формам розбору. 

Неприпустимим є, коли вчитель «вивчає» з учнем кожну ноту, рахує вголос 

замість нього, підказує ноти, пальці тощо. Перенесення такої практики у 

дистанційні заняття робить їх дуже незручними і мало 

результативними. 

 

Поетапна підготовча робота і її складові. 

Процес вивчення музичного твору передбачає цілий комплекс завдань. 

На відміну від дорослого музиканта, учню складно охопити його весь 

водночас. Вже багато років я практикую зі своїми учнями свою систему 

роботи над твором, коли з виконавського процесу виділяються окремі 

елементи і по черзі опрацьовуються. Дитина отримує чітко визначені і 

зрозумілі їй завдання, викладач має змогу швидко діагностувати, в якому 

елементі виникла проблема. Батьки краще розуміють такий спрощений і 

конкретизований варіант домашніх завдань і, за потреби, можуть допомагати 

дитині. 

Робота над новим твором починається з його прослуховування. Задля 

активізації слухової уваги учня та розвитку його художньої уяви, краще 

спочатку надати аудіо-запис. Підказати учню, що для розуміння твору і 

занурення в музику, слухати треба не один раз, бажано чергувати слухання з 

нотами і без нот. Не відкидається і варіант слухання творів в You Tube. 

На етапі розбору аудіо запис буде носієм нової музики і опорою для 

формування слухових уявлень учня. А нотний текст має стати для учня 

надійним провідником у пошуках конкретного звучання музичного твору. 



Можна пропонувати учню, спираючись на аудіо запис твору, на слух 

запам’ятовувати мелодію, наспівувати її, підбирати на інструменті. Для учня-

інструменталіста дуже важливо вчитись співати мелодію, щоб відчути її, як 

вона рухається, як дихає. А гра на слух, за умови регулярності, створює 

єдність слухової і моторної пам’яті. 

На наступному етапі учень слухає твір і слідкує в нотах. Тепер він не 

тільки чує, як звучить його твір, але і бачить його в нотному тексті, чує і 

бачить вже підібрану ним мелодію. Іноді виникають побоювання, що в 

подальшому учень, навіть дивлячись в ноти, буде намагатись грати цю 

мелодію на слух. Таке може бути, але це не привід відмовлятись від підбору 

на слух. Слуховий розвиток і робота з нотним текстом не заперечують одне 

одного, а доповнюють. 

Викладачу варто усвідомити, що з моменту, коли учень починає 

розбирати нотний текст, цей процес точно відповідає процесу читання нот з 

аркушу. У методичній літературі даються рекомендації перед читанням-грою 

проглянути текст твору. Вважається, що у нескладних випадках учню 

достатньо тільки продивитись, і він заграє. Так, заграє, якщо в нього вже 

сформовані навички підготовчої роботи з нотним текстом, і він вміє 

використовувати їх у певній послідовності. Викладач має докласти багато 

зусиль, щоб нотний текст для учня був зрозумілим, і щоб учень вмів 

самостійно користуватись текстом у своїх заняттях. 

 

Метро-ритм 

Дуже часто роботу з нотним текстом починають з читання нот, без 

прив’язки до ритму (тривалостей) і до розміру, залишаючи на потім 

усвідомлення метро-ритму. Це невиправдана послідовність, бо учень може 

грати з ритмічними помилками, без відчуття чергування сильних і слабких 

долей певного розміру. Невірні слухові та рухові уявлення закріплюються, 

що в подальшому потребує переучування, а це дуже гальмує процес 

вивчення твору. 

Починати треба з метро-ритму. Підготовча робота проводиться на 

закритій кришці рояля, або за столом. Плескання двома руками на 

горизонтальній поверхні дає можливість розподіляти нотний матеріал між 

руками, відпрацьовувати різні ритми одночасно в двох руках. У кожного 

учня змалку треба виховувати звичку звертати увагу на розмір твору, на 

тривалості нот і пауз. Викладач має бути впевненим, що учень розуміє 

основні часові показники в музиці і знає їх графічне зображення. Це 

позначення темпу, метр і розмір, тактова риска, тривалості нот і пауз, крапки 

і ліги, що скорочують, або подовжують тривалості, групування дрібних 



тривалостей, що спрощує зорову орієнтацію в середині тактів, фермати тощо. 

З початківцями доцільно частіше повторювати ці назви і поняття. 

Що стосується рахування, то практика показує, що учня не просто 

треба навчити рахувати, важливо навчити його свідомо користуватись цим 

дієвим засобом. Нажаль, значення рахування зводиться тільки до розподілу 

тривалостей у долях такту, тобто, до відтворення ритмічного малюнку. 

Але ритм завжди зав’язаний з метром, то чому б не приєднати під час 

рахування і роботу над метром. Зауважу, що така робота можлива лише на 

основі постійної турботи викладача по формуванню в учня слухового 

сприймання ритмічної пульсації сильних і слабких звуків (долей), коли 

викладач вживу, або за допомогою запису, привертає увагу учня до 

реального звучання наголошених і ненаголошених звуків, бо саме звучання є 

живим взірцем для формування в учня слухових уявлень. 

Якщо учень розуміє необхідність відтворення сильних і слабких долей 

такту, то і рахування під час плескання, а потім і під час гри, буде свідомим, і 

не перетвориться на скандування. 

 

Читання нот і робота над мелодією 

Після метро-ритмічного опрацювання відокремленого фрагменту 

переходимо до читання нот і сольфеджування мелодії, без гри на інструменті. 

Підготовлений учень, спираючись на гру викладача, сольфеджує мелодію. 

Початківці можуть спочатку читати ноти, вказуючи пальцем у нотний рядок. 

Відео 1 «Пісня кота Леопольда» 

Відео 2 

Доцільно наперед продивитись додаткові лінійки, зустрічні знаки і 

визначити першу ноту. Викладач має постійно піклуватись про формування в 

учня навику відносного читання нот, коли, рухаючи очі від визначеної 

першої ноти, учень порівнює наступні ноти з нею і між собою, а також, 

враховує напрямок руху мелодії (вгору, або вниз) та інтервальні кроки. 

Важливо вчити учня збирати з окремих нот музичні слова – мотиви, а за 

допомогою тактової риски і групування дрібних тривалостей знаходити в цих 

мотивах наголоси. 

Наступна доігрова форма опрацювання мелодії – це плескання на 

кришці з читанням нот і дотриманням метру і ритму. Викладач своєю грою 

може підтримувати, але не підказувати. Взагалі, викладач має відмовитись 

від підказок. Краще призупинитись, дати час учню на роздуми, або 

спонукати його допоміжними запитаннями, або розібратись, що саме йому не 

зрозуміло. 

 



Аплікатура 

Далі переходимо до відтворення фрагменту мелодії суто піаністичними 

засобами, тобто, пальцями, але все ще на кришці, або столі. 

Починається робота над аплікатурою. Головна задача – спрямувати 

увагу учня на цифри. 

Відео 3. Пальцеві вправи 

Принциповою є послідовність: спочатку бачу і називаю цифру, 

відчуваю певний палець, а потім вибраним пальцем «граю» (на кришці) від 

певної ноти. На практиці доцільно питати в учня « яка цифра?», а не « яка 

нота?». 

Робота над аплікатурою не може випереджати опрацювання метро-

ритму і читання нот, бо, щоб вибирати від виписаної цифри наступні пальці, 

треба вміти впізнавати ноти. Недоцільно підписувати цифри до кожної ноти. 

Така практика призводить до безпорадності учня у виборі аплікатури, навіть 

у найпростіших позиційних послідовностях. 

Відео 4. « Пісня кота Леопольда» 

 

Штрихи 

Здавалось би, можна переходити до справжньої гри – на фортепіано. 

Але є в нотному тексті ще дуже важливі графічні позначки – штрихи, без їх 

опрацювання не можна відтворити справжнє звучання мелодії. 

Неприпустимо спочатку грати без штрихів, а потім їх доучувати. Розглянемо, 

як система послідовного опрацювання елементів нотного тексту дає 

можливість відокремити роботу над штрихами на етапі розбору. Своєю 

живою грою, або в запису, викладач привертає слухову увагу учня до 

звучання різних штрихів, спонукає до розуміння різниці їх звучання. 

Підготовлений учень може виконувати штрихи ще на етапі співу мелодії. 

Важливо переконувати учня, що виразність звучання музики залежить від 

виконання вказаних штрихів, і тим поглиблювати його емоційне відношення 

до музики і, конкретно, до штрихових деталей. 

Виконання нон легато і стакато передбачає розуміння окремих звуків 

не ізольованими, а зібраними в лінію, що зберігає сенс і виразність. Викладач 

має переконатись, що в учня є необхідні слухові уявлення, тобто, він добре 

знає на слух певну мелодію і вміє її проспівати з вірними штрихами. 

Що до практичних ігрових прийомів, то збереженню єдності музичної 

думки сприяє виконання штрихів нон легато і стакато пальцями з долоні, а не 

всією долонею від зап’ястка, або всією рукою. Також, доцільно італійське 

слово «стакато» пояснювати піаністам не як «уривчасто», а більш відповідно 



звучанню – «коротко». Це допомагає уникнути різких, уривчастих рухів від 

клавіш. 

Робота над легато теж передбачає формування ясних слухових уявлень, 

що можна перевірити в співі. Несформованість таких уявлень робить 

виконання формальним. 

Відео 5. «Баю-баю» - легато у сольфеджуванні. 

Короткі, так звані, артикуляційні ліги не є розділовими, і виконуються 

пальцями з уважним слуховим контролем. Чим тонші і точніші відчуття 

напрацьовані у кінчиках пальців, тим реальніше досягнення звукової цілі. 

Недоцільними є поради викладачів «зняти руку», або «підняти руку», що 

привертають увагу учня не до звукового явища, що відповідає кінцю ліги, а 

до формального руху руки. Не дивно, що учень, виконуючи такі поради, не 

чує, як недоречно різко звучить останній звук під лігою. 

Відео 6. «Баю-баю» - легато у грі. 

 

Озвучення мелодії 

Наступний етап – це відтворення реального звучання мелодії на 

фортепіано і, паралельно, постійна робота над піанізмом. В учня вже 

сформовані певні слухові уявлення, а також, уявлення про аплікатуру, 

штрихи і відповідні рухи рук і пальців. Тепер все це треба застосувати на 

клавіатурі. 

Відео 7., Відео 8. «Дощик» - приклади гри кожною рукою окремо. 

Відео 9. «Дощик» - рекомендації щодо піаністичних прийомів. 

Постійною турботою викладача-піаніста має бути положення рук і 

пальців на клавіатурі. Учню треба частіше нагадувати, що саме чорні клавіші 

є орієнтиром для пальців під час гри. Нажаль, дуже поширеним явищем є гра 

на краю білих клавіш. Не маючи контакту з чорними клавішами, учень 

вимушений постійно відволікати свої очі від нотного тексту, щоб побачити 

певну клавішу. Ще однією причиною такого «видивляння» клавіш можуть 

бути несформовані, або дуже слабкі слухові уявлення, про важливість 

напрацювання яких мова йшла вище. На практиці несформовані навички гри 

«наосліп» призводять до поганого і повільного читання нот, відволікають 

слухову увагу. Все це дуже гальмує процес розуміння музичного твору та 

його вивчення. 

Гра з нот передбачає збереження безперервного погляду в нотному 

тексті. Важливо відпрацьовувати в учня звичку перед початком гри певного 

фрагмента готувати позиційно на певних клавішах потрібні пальці, 

обов’язково близько до чорних клавіш. Приготувавши руки на клавішах, 

учень має повернутись очима в ноти і розпочати гру. Викладач має 



налаштувати учня на емоційне відношення до музики під час гри, і 

спрямувати його увагу на слухання результату. 

Відео 10. «Зозуля і віслюк» намагання грати, не дивлячись на руки. 

Відео 11. Етюд – приклад застосування деяких форм підготовчої 

роботи. 

 

Акомпанемент 

Розбір супроводу проводиться в тій самій послідовності, що і розбір 

мелодії. Характер, роль і звучання кожного конкретного акомпанементу 

визначаються, виходячи з характеру мелодії, яку він супроводжує, з їх 

художньо-образного співвідношення, і регістру, у якому звучить мелодія. 

Особливістю читання гармонійних інтервалів і акордів є напрямок знизу 

вгору. Цей навик організовує учня, не дає його погляду безладно ковзати 

нотними знаками, і оптимізує читання нот. Інтервали і акорди доцільно 

відпрацьовувати у послідовності: чую – впізнаю в нотах – відчуваю в 

пальцях – уявляю на клавіатурі – граю. 

Відео 12. Бах, Маленька прелюдія до-мінор – приклад опрацювання 

гармонійної фактури. 

Відео 13. Бах, Прелюдія до-мінор – рекомендації щодо інтонаційної та 

гармонійної будови 

Інтервали і акорди у фортепіанній фактурі варто сприймати, як 

багатоголосся. Порівнюючи їх із хоровим співом, або з грою оркестру, 

викладач допомагає учню зрозуміти мелодичну природу такої фактури. Це 

сприяє ще кращому усвідомленню художнього змісту твору. 

Працюючи над супроводом, або іншими другорядними елементами, 

учню важливо точно знати їх місце у метро-ритмічній будові твору. Окрім 

вміння порахувати, потрібні чіткі слухові уявлення про будову конкретної 

фрази, про розташування метричних та інтонаційних наголосів. Важливо 

відчути цілісність музичних фраз, що часто ускладнюється наявністю пауз. 

Особлива увага приділяється нижнім нотам, тобто, басам, їх доцільно 

підспівувати нотами, свідомо поєднуючи в одну лінію. 

Обов’язковим має бути вивчення акомпанементу напам’ять. Для 

координації своїх слухових уявлень і метро-ритмічної організації твору дуже 

доцільно вміти під час гри напам’ять і рахувати, і наспівувати мелодію. 

Слід зазначити, що запропоновані форми роботи над акомпанементом 

можуть бути успішно застосовані в роботі над партіями супроводу в 

ансамблевій грі. 

 

 



Поєднання мелодії і акомпанементу 

Вивчення твору через розуміння смислових горизонталей дає змогу 

відстежувати, які « відносини» складаються між голосами, тобто, і вертикаль 

стає усвідомленою. На момент поєднання мелодії і акомпанементу учень вже 

має сформовані певні уявлення – емоційні, слухові, технічні. Чим більш 

яскравими і точними вони є, тим більш плідною буде подальша робота. 

Важливо нагадувати учню, що він поєднує емоційно-забарвлені і 

змістовні елементи, один з яких є головним, а інший – другорядний. 

Викладачу слід пам’ятати, що тільки власні слухові уявлення 

спонукають учня на виразну гру і на роботу над поліпшенням звучання. 

Своїми креативними поясненнями, своєю яскравою грою викладач може 

створювати нові можливості для розвитку учня, а сучасні можливості аудіо і 

відео запису допомагають учню організовувати свої заняття. 

Під час таких занять, з активним слуханням, в учня вдосконалюється і 

художня, і технічна сторона виконання. 

 

 

 

 

 

 

Контрольні завдання 

 

1. Які форми дистанційного навчання Ви застосовуєте? 

 


