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Форма проведення Дистанційна, Zoom. Форма комбінована: 

відповіді на питання та підготовка методичного 

проєкту. 

Тривалість проведення 3 години 

Орієнтовний перелік питань 1. Назвіть кращих представників 

інструментальних шкіл XIX - початку XXI 

століть, які зробили значний внесок в історію 

розвитку вітчизняної і зарубіжної 

інструментальної педагогіки (акордеонно-

баянної, гітарної, бандурної тощо). 

2. Визначте складові музичних здібностей учня 

(студента), охарактеризуйте їхню сутність. 

3. Охарактеризуйте особливості планування 

навчального процесу та підготовку викладача 

до заняття. 

4. Визначте структуру і зміст заняття з 

основного музичного інструменту у 

початковому спеціалізованому мистецькому 

навчальному закладі. 

5. Охарактеризуйте різні види музичного слуху 

та лаконічно поясніть особливості їхнього 

розвитку. 

6. Визначте поняття «музична пам’ять» та 

опишіть процес вивчення музичного твору 

напам’ять. 

7. Поясніть значення та особливості розвитку 

метроритмічного відчуття в учня (студента). 

8. Охарактеризуйте поняття музичного ритму. 

Поясніть специфіку поліритмії та розвитку 

відчуття поліритмії в процесі гри на 

музичному інструменті. 

9. Опишіть процес самостійної роботи учня над 

п’єсою в класі музичного інструмента. 

10. Охарактеризуйте значення гам та арпеджио у 

формуванні виконавської техніки 

інструменталіста. 

11. Визначте особливості аплікатури у процесі 

виконання гам і вправ. Назвіть гами з 

різними аплікатурними групами. 

12. Визначте роль вправ у формуванні 

виконавської техніки. Наведіть приклади 



вправ на різні види техніки. 

13. Опишіть значення етюдів як складової 

навчального репертуару студента. Наведіть 

приклади етюдів на різні види техніки та 

особливості роботи над ними. 

14. Поясніть мету, завдання і специфіку роботи 

над інструктивними та концертними 

етюдами. 

15. Проаналізуйте принципи добору гам, вправ 

та етюдів для формування різних видів 

виконавської техніки учня. Наведіть 

приклади. 

16. Опишіть прийоми звуковидобування та 

звуковедення на музичному інструменті 

(гітарі, акордеоні, баяні, бандурі, тощо). 

17. Проаналізуйте основні види штрихів на 

музичному інструменті. 

18. Опишіть процес формування початкових 

навичок гри на музичному інструменті. 

19. Опишіть специфіку домашньої роботи учня 

над інструментальним твором. 

20. Визначте значення і роль поліфонічних 

творів у формуванні інструментально-

виконавської компетентності студентів. 

Визначте методику роботи над поліфонічним 

твором. 

21. Визначте роль творів великої форми у 

музично-педагогічному репертуарі викладача 

основного музичного інструменту. Опишіть 

специфіку роботи над твором сонатної 

форми. 

22. Охарактеризуйте значення творів великої 

форми у формуванні інструментально-

виконавської компетентності студентів. 

Опишіть специфіку роботи над творами 

варіаційного циклу. 

23. Окресліть специфіку роботи над музичними 

творами малої форми. 

24. Порівняйте методи роботи над п'єсами 

кантиленного і віртуозного характеру у класі 

основного музичного інструмента. Визначте 

спільне і відмінне. 

25. Визначте поняття музичної інтерпретації та її 

значення у концертно-виконавській  практиці 

інструменталіста. 

26. Охарактеризуйте музичний стиль як 

категорію музикознавства. 

27. Поясніть особливості та специфіку реалізації 

індивідуального стилю музиканта-виконавця. 

28. Проаналізуйте нотний текст музичного 

твору,  визначте його стильові і жанрові 

особливості,  визначте виконавські труднощі, 



окресліть шляхи їх подолання. 

29. Визначте сутність художньо-педагогічного, 

історико-стильового, музично-теоретичного 

та технічно-виконавського аналізу 

інструментального музичного твору (на 

прикладі обраного музичного твору). 

30. Визначте роль вербальної і невербальної 

комунікації у навчанні гри на музичному 

інструменті (наведіть приклади). 

Максимальна кількість балів 40 

Критерії оцінювання 36 – 40 балів – відмінне володіння теоретичними 

й методичними знаннями з курсу. Студент 

успішно демонструє знання навчального 

матеріалу в основному обсязі: виявляє знання 

структури музичних здібностей, обирає необхідні 

методи для їхнього розвитку; виявляє знання 

щодо специфіки структури заняття з основного 

музичного інструменту; володіє методами 

формування виконавської постановки за 

інструментом, методами роботи над гамами, 

вправами та етюдами; здійснює чітке 

формування завдань в контексті роботи над 

музичним твором з метою розкриття художнього 

образу; визначає чіткі особливості побудови 

структури музичного твору (окремих 

синтаксичних одиниць і музичної форми в 

цілому) з метою розкриття змісту і логіки 

розвитку музичної драматургії; виявляє 

взаємозв’язок теоретичних знань методів 

засвоєння навчального репертуару в 

інструментальному класі з практичною 

реалізацією формування навчального 

інструментального репертуару; демонструє 

відмінне оволодіння методами роботи над 

поліфонічними творами, творами великої форми 

та різнохарактерними п’єсами з визначенням 

конкретних виконавсько-технічних, 

артикуляційних, аплікатурних труднощів та 

методів їх подолання. 

Відповідь студента повна, виявляє причинно-

наслідкові та міжпредметні зв’язки навчальної 

дисципліни, логічно викладена і 

характеризується аналізом, систематизацією, 

узагальненням і критичним осмисленням 

навчального матеріалу. 

31 – 35 балів – студент вільно володіє 

навчальним матеріалом дисципліни: виявляє 

знання структури заняття з основного музичного 

інструменту, успішно застосовує теоретичні 

знання методів роботи над гамами, вправами та 

етюдами для вирішення практичних завдань з 

розвитку виконавської техніки учня (студента), 



однак допускається незначних помилок у 

визначенні окремих музичних здібностей, 

аплікатурних послідовностей в гамах, допускає 

незначні помилки у визначенні технічних і 

художніх завдань в інструктивних та художніх 

етюдах; у визначенні етапів роботи над етюдами 

присутні незначні помилки в аналізі технічних 

завдань та знаходженні відповідного способу 

оволодіння технічними труднощами; у 

визначенні особливостей побудови структури 

музичного твору (окремих синтаксичних одиниць 

і музичної форми в цілому) студент допускає 

незначні помилки, що в цілому не впливають на 

розкриття логіки розвитку музичної драматургії. 

Студент демонструє володіння методами роботи 

над поліфонічними творами, творами великої 

форми та різнохарактерними п’єсами,  однак не 

чітко формулює завдання щодо подолання 

технічних і виконавських труднощів. 

 В загальному, відповідь логічно викладена, 

обґрунтована, виконані завдання в цілому 

правильні з несуттєвими помилками. 

25 – 30 балів – відповідь студента виявляє 

основні положення навчального матеріалу з 

недостатньо сформованим понятійно-

категоріальний апаратом, що проявляється в 

неточностях і недостатній обґрунтованості 

діагностики окремих музичних здібностей, 

висвітлення структури заняття з музичного 

інструменту та в методах формування 

виконавської постановки. Називаються основні 

методичні підходи до роботи над гамами, 

вправами та етюдами, однак у відповіді відсутнє 

визначення конкретних виконавсько-технічних, 

артикуляційних, аплікатурних труднощів та 

методів їх подолання; відсутнє чітке розуміння 

особливостей побудови структури музичного 

твору (окремих синтаксичних одиниць і музичної 

форми в цілому), що впливає на логіку розвитку 

музичної драматургії. У відповіді відсутнє 

визначення конкретних виконавсько-технічних, 

артикуляційних, аплікатурних труднощів та 

методів їх подолання  у роботі над 

поліфонічними творами, творами великої форми 

та різнохарактерними п’єсами. Добір 

навчального репертуару в інструментальному 

класі здійснюється без урахування 

індивідуальних особливостей та рівня підготовки 

учнів (студентів). 

Студентові важко виявити взаємозв’язок між 

здобутими теоретичними знання та їхнім 

практичним втіленням. 



18 – 24 балів – відповідь студента 

характеризується репродуктивним відтворенням 

теоретичного матеріалу зі значною кількістю 

недоліків, з помилками і неточностями, які 

проявляються у визначенні основних понять та 

методичних підходів до викладання музичного 

інструмента: недостатньо обґрунтовані методи 

діагностики музичних здібностей, недостатній 

обґрунтованості роботи над гамами, вправами; 

студент допускає недоліки у визначенні художніх 

і технічних завдань, пов’язаних з роботою над 

інструктивними та художніми етюдами; у 

відповіді допускає суттєві помилки у визначенні 

музичних здібностей учнів (студентів) в 

інструментальному класі; допускає помилки в 

характеристиці прийомів звуковидобування та 

звуковедення, в принципах добору гам, вправ та 

етюдів для формування різних видів 

виконавської техніки учня (студента), у 

визначенні фахових компетентностей викладача 

музичного інструменту, у визначенні понять 

музичної інтерпретації та її значення у 

концертно-виконавській  практиці. Наявні суттєві 

помилки у вирішенні практичних завдань роботи 

над музичними творами: поліфонією, творами 

великої форми та п’єсами. 

Відповідь студента задовольняє мінімальні 

вимоги до формування необхідного рівня 

компетентності. 

12 – 17 балів – відповідь характеризується 

неосмисленим відтворенням основних 

методичних підходів роботи над гамами, 

вправами та етюдами. Вирішення практичних 

завдань роботи над музичними творами 

здійснюється з порушенням логіки викладу 

матеріалу, з відсутністю визначень конкретних 

виконавсько-технічних, артикуляційних, 

аплікатурних труднощів та методів їх подолання. 

У студента проявляється несформована здатність 

до: чіткого формулювання завдань у контексті 

роботи над музичним твором з метою розкриття 

художнього образу; оволодіння методами роботи 

над поліфонічними творами, творами великої 

форми та різнохарактерними п’єсами з 

визначенням конкретних виконавсько-технічних, 

артикуляційних, аплікатурних труднощів та 

методів їх подолання; недостатньо розвиненою є 

здатність до добору навчального репертуару в 

інструментальному класі. Відповідь задовільняє 

мінімально необхідний рівень засвоєння 

навчального матеріалу. 

6 – 11 балів – неосмислене відтворення понять 



навчальної дисципліни, що проявляється у 

відсутності достатніх знань з методики роботи 

над гамами, вправами, етюдами та музичними 

творами, студент не володіє достатніми знаннями 

з методики проведення заняття і структури 

уроку, у відповіді відсутній опис виконавсько-

технічних, артикуляційних, аплікатурних 

труднощів та методів їх подолання в музичних 

творах. Відповідь виявляє фрагментарні уявлення 

про предмет із значною кількістю методичних 

помилок у роботі над технічним репертуаром та 

творами різних жанрів і стилів, що свідчить про 

початкові знання студента. 

1 – 5 балів – незадовільний рівень володіння 

знань з навчальної дисципліни, фактична 

відсутність відповіді.Студент не володіє 

базовими поняттями програмного матеріалу, не 

орієнтується в науковій термінології, 

використовує побутову термінологію. 

Неспроможний розкрити зміст поставлених 

запитань. Студент проявляє інертність мислення, 

незацікавленість предметною проблематикою  

курсу. Не пропонує способи вирішення 

проблеми, а лише переказує її, без усвідомлення 

змісту.  
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