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Форма проведення Дистанційна, Zoom. Форма комбінована: відповіді 

на питання та виконавський аналіз музичного твору. 

Тривалість проведення 2 години 

Орієнтовний перелік питань 1. Охарактеризуйте народно-інструментальне 

мистецтво Київської Русі: взаємозв’язок 

інструментального-виконавства з фольклором, 

звичаями і традиціями народу; творчу діяльність 

скоморохів. 

2. Охарактеризуйте значення творчої діяльності 

М.Геліса як фундатора першої кафедри народних 

інструментів. 

3. Охарактеризуйте історичні аспекти 

виникнення гармоніки (перші ручні гармоніки), а 

також створення і поширення хроматичних 

гармонік в 30-х роках ХІХ століття. 

4. Визначіть особливості винаходу Кирила 

Деміана: конструктивні та виражальні можливості 

інструмента. 

5. Визначте особливості проникнення та 

поширення гармоніки в Україні. 

6. Визначте сутність понять «академічне 

музичне мистецтво», «академізація» та 

проаналізуйте процес академізації народно-

інструментального мистецтва України XIX – XX 

століття. 

7. Охарактеризуйте процес формування і 

розвитку домрового мистецтва в Україні. 

8. Охарактеризуйте історичні особливості 

формування і розвитку бандурного мистецтва. 

9. Визначте історичні особливості розвитку 

гітарного мистецтва. 

10. Поясніть необхідність та умови створення 

кафедр народних інструментів у спеціалізованих 

музичних навчальних закладах України в першій 

половині ХХ ст. Назвіть їхніх визначних 

представників. 

11. Охарактеризуйте композиторську творчість 

Бориса Міхеєва в контексті розвитку домрового 

репертуару. 

12. Здійсніть загальний огляд творчої діяльності 

Валерія Івка. 



13. Здійсніть характеристику творчості Андрія 

Андрушка. 

14. Здійсніть характеристику творчості Михайла 

Вігули. 

15. Здійсніть загальний огляд творчості Юрія 

Стасюка. 

16. Охарактеризуйте особливості творчості 

С.Баштана та її значення в розвитку бандурного 

репертуару. 

17. Здійсніть характеристику бандурної 

творчості О.Герасименко. 

18. Охарактеризуйте творчу діяльність 

Р.Гриньківа. 

19. Охарактеризуйте творчість Віктора Власова, 

визначте її стильові орієнтири. 

20. Здійсніть загальний огляд творчості 

Володимира Зубицького. 

21. Здійсніть загальний огляд творчості 

Костянтина Мяскова. 

22. Визначте творчий портрет та особливості 

композиторського стилю Володимира Підгорного. 

23. Охарактеризуйте творчу діяльність Миколи 

Різоля та його вплив на розвиток інструментального 

виконавства та оригінального репертуару. 

24. Здійсніть загальний огляд камерно-

інструментальної (ансамблевої) творчості для 

народних інструментів. 

25. Проаналізуйте нотний текст музичного 

твору, визначте його стильові і жанрові 

особливості, визначте виконавські труднощі, 

окресліть шляхи їх подолання. 

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 переконливі знання 

історичного розвитку виконавського мистецтва на 

народних інструментах, вільно орієнтується в 

аналізі інструментально-виконавської та 

композиторської творчості визначних представників 

народно-інструментального мистецтва; володіє 

необхідним науково-методологічних 

інструментарієм для аналізу оригінальних музичних 

творів з метою визначення жанрово-стильових рис 

та художньо-переконливої моделі виконавської 

інтерпретації художнього образу. 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 історичного 

розвитку народно-інструментального мистецтва, 

може пояснити процес становлення оригінального 

репертуару, структуру виконавського мистецтва; з 

незначними недоліками може здійснити аналіз 

інструментально-виконавської та композиторської 

творчості визначних представників народно-

інструментального мистецтва; володіє достатнім 

науково-методологічним інструментарієм для 

аналізу оригінальних музичних творів, з 

незначними неточностями визначає жанрово-

стильові риси музичних творів та модель 

виконавської інтерпретації художнього образу. 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 

характеристиці історичних аспектів розвитку 

виконавства на народних інструментах та структури 

виконавського мистецтва; називаються визначні 

представники народно-інструментального 

мистецтва, однак здійснити ґрунтовний аналіз 

творчої діяльності (композиторської чи 

виконавської) студент не може, демонструє 

відсутність чіткого розуміння теоретичного та 

нотного (оригінальні музичні твори, репертуар) 

матеріалу. 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 осмислення історичних закономірностей 

розвитку виконавського мистецтва на народних 

інструментах, до аналізу творчості визначних 

представників виконавського мистецтва та 

оригінального репертуару в його жанрово-

стильовому особливостях. У відповіді студент 

допускає суттєві помилки у визначенні понять 

музичного стилю (стилю епохи, композиторського, 

виконавського), інтерпретації та її значення у 

концертно-виконавській  практиці. Відповідь 

студента задовольняє мінімальні вимоги до 

формування необхідного рівня компетентності. 

12 – 17 балів – відповідь характеризується 

репродуктивним відтворенням основних етапів 

історичного розвитку виконавського мистецтва на 



народних інструментах, визначенням значення 

творчої діяльності композиторсько-виконавської 

школи, її визначних представників. Вирішення 

практичних завдань – визначення та характеристика 

жанрово-стильових рис оригінального репертуару 

здійснюється із значною кількістю змістових  

помилок з порушенням логіки викладу матеріалу, з 

відсутністю запропонованої художньо-переконливої 

моделі інтерпретації музичного твору. Відповідь 

задовільняє мінімально необхідний рівень засвоєння 

навчального матеріалу. 

6 – 11 балів – неосмислене відтворення понять 

навчальної дисципліни, що проявляється у 

відсутності достатніх знань з історії виконавського 

мистецтва на народних інструментах, основних 

етапів її розвитку; не називаються визначні 

представники композиторсько-виконавської школи, 

їхні творчі досягнення (оригінальний репертуар в 

його жанрово-стильових різновидах), у відповіді 

проявляється неможливість пояснити основні базові 

поняття дисципліни (музичний стиль, виконавський 

стиль, процес академізації та ін.). Відповідь виявляє 

фрагментарні уявлення про предмет із значною 

кількістю помилок, 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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