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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ 
«ОСНОВИ ДЖАЗОВОЇ ТА ЕСТРАДНОЇ ІМПРОВІЗАЦІЇ: ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ 

ФОРТЕПІАННИХ ДЖАЗОВИХ ТВОРІВ» 
 
Найменування освітньої опції: Основи джазової та естрадної імпровізації: особливості 

виконання фортепіанних джазових творів. 
 
Напрям: особистісний розвиток, вдосконалення та поглиблення професійних знань та 

навичок викладачів-музикантів, координація взаємодії з іншими учасниками освітнього, 
творчого процесу, навчання впродовж життя. 

 
Мета: розвиток загальних і фахових компетентностей, необхідних для ефективної 

діяльності в освітній та культурній галузях, використання їх у навчальному процесі. 
Мотивація до обміну практичним і теоретичним досвідом між вчителями, дітьми, 
підвищення рівня виконавської майстерності та сценічної культури викладачів та 
учнівства, знайомство з новими творчими формами та сучасними технологіями в галузі 
мистецької освіти. Самостійне опрацювання додаткових матеріалів і впровадження у 
практичну діяльність набутих знань. 

 
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, батьків і дітей «Я І МОЯ 

ШКОЛА». 
 
Розробники програми  
Владислав Алтухов, концертмейстер кафедри естрадного та народного співу ХДАК, 

викладач 1 категорії ДМШ №10 та ДМШ №12 ім. К. Шульженко м. Харкова, лауреат 
міжнародних і національних конкурсів, голова журі всеукраїнського конкурсу естрадно-
джазового виконавства та імпровізації «Джазфієста». 

Ірина Алтухова, концертмейстер кафедри естрадного та народного співу ХДАК, 
викладач 1 категорії та концертмейстер ДМШ №12 ім. К. Шульженко м. Харкова, лауреат 



 
 
 

 

міжнародних та національних конкурсів, секретар журі всеукраїнського конкурсу 
естрадно-джазового виконавства та імпровізації «Джазфієста». 

 «Не бійся творити та імпровізувати. Самовираження у творчості та мистецтві. 
Можливо саме ти – майбутня зірка, якою буде пишатися вся Україна» 

 
Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – очна, вид – самостійна робота та 

практичні майстер-класи. За необхідністю можуть формуватися групи онлайн або 
змішаного навчання. 

 
Цільова аудиторія: працівники сфери освіти, викладачі-музиканти 
 
Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 6 години (або 2 кредити ЄКТС). 
 
Програма передбачає варіативність в обсязі, в годинах та/або в кредитах ЄКТС: від 

2 до 60 годин (або 0,06 - 2 кредити ЄКТС). Більший обсяг надає можливість 
поглибленого вивчення матеріалу, а також проведення більшої кількості практичних 
занять за змістом програми.  

 
Мова навчання: українська. 
 
Строки і графік виконання програми: 3 години – самостійна робота;  

3 години майстер-клас – очно або онлайн.  
 
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за 

місцезнаходженням замовника. 
 
Зміст: 
Програма майстер класу передбачає міні-лекції та практичні завдання, які допоможуть 

поглибити знання про основи джазової гармонії, ритміки, артикуляції, стилістичні 

особливості джазової манери виконання. Програма майстер-класу базується на поєднанні 

теорії та практики. За результатами заходу учасниці та учасники зможуть грати нескладні 

твори за «цифровкою» (коли п`єси виписані не нотами, а літеро-цифровими символами 

акордів), отримають навички грати манерою «свінг» та будуть мати більш глибокі знання 

про жанрово-стильові особливості джазу. У процесі майстер-класу будуть надані дійові 

актуальні поради щодо передачі цього досвіду учням зрозумілою мовою, яка відповідає 

рівню підготовки та віку дитини.  

 



 
 
 

 

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться: 
Фахові:  
- здатність аналізувати цифровий запис акордів (ознайомлення з акордовими 

таблицями, самостійне вивчення класифікацій акордів, їх інтервального складу за 
розробленими доповідачами матеріалами); 

- здатність аналізувати музичну фактуру (розташування та з`єднання акордів, ритмічні 
моделі) та використовувати її у імпровізації;  

- здатність орієнтуватися в стилістиці джазових творів.  
 

Загальні:  
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  
- здатність грати джазовий акомпанемент;  
- навички міжособистісної взаємодії;  
- навички ефективної комунікації;  
- навички безконфліктного спілкування.  
 
Очікувані результати навчання: 
1. Надати викладачам ефективний інструмент оволодіння теорією та практикою в 

опануванні естрадно-джазової стилістики. 
2. Розвинути елементарні навички імпровізації, набути психологічної та фізичної 

розкутості, позбутися залежності «гри тільки по нотах».  
 
Мінімальна кількість осіб в групі: 5 осіб. 
 
Максимальна кількість осіб в групі: 20 осіб.  
 
Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: онлайн-консультування, 

додаткові глибинні тематичні майстер-класи, виїзди з програмою до освітнього закладу. 
 
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: Надається 

персональний сертифікат в електронному та/або паперовому вигляді з унікальним 
номером (засвідчений підписами керівниці Освітнього центру «Я І МОЯ ШКОЛА» 
Міньковської І.І. і розробником/-цею/-ками програми). Сертифікат також протягом 10 днів 
із дня завершення навчання публікується в онлайн-реєстрі на веб-сайті Центру.  

 
Вартість: 150 грн. 
 
Записатися на курс:  



 
 
 

 

 
Google-форма: http://bit.ly/jazzworkshopmeandmyschool. 

 
* Програму укладено згідно з ЗУ «Про освіту» та відповідно до постанови КМУ від 21 серпня 2019 року 

№ 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і вимог 
Концепції «Нова українська школа» (наказ МОНУ від 18 жовтня року № 1310). 

http://bit.ly/jazzworkshopmeandmyschool

