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Грінченка 

Інститут мистецтв 

Кафедра Інструментально-виконавської майстерності 

Програма екзамену з дисципліни «Методика викладання гри на спеціальному 

інструменті. 

Духові інструменти» 

Курс ІІІ 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво 

Освітня програма: 025.00.04 Інструментальне виконавство 

Форма проведення Дистанційно, у Google meet, у формі усного 

індивідуального опитування 

Тривалість проведення 1 година 

Орієнтовний перелік питань 1. Висвітлити питання про налаштування строю 

інструмента перед грою. 

2. Методи подолання інтонаційних труднощів 

духовика. 

3. Охарактеризувати технічні вправи та методи 

роботи над ними. 

4. Дати визначення штрихам staccato, detache, 

tenuto. 

5. Недоліки та переваги абсолют- ного слуху у 

музиканта духовика. 

6. Принципи роботи над динамікою. 

7. Описати методичні напрями у педагогічній 

роботі. 

8. Виконавське дихання (форми, шляхи 

розвитку, проблематика) 

9. Постановка. Теорія та практика. 

10. Агогіка та музикування при роботі з учнями. 

11. Вправи та методи про роботі з 

артикуляцією. 

12. Вібрато. Історія виникнення та ідея. 

13. Формування структури уроку при роботі з 

учнем. 

14. Проаналізувати педагогічний шлях майстрів 

духового музично-виконавського мистецтва  

України. 

15. Історія київської школи навчання на 

духових інструментах. 

16. Педагогічна та науково-методична 

діяльність В. Апатського. 

17. Охарактеризувати камерно-

інструментальну творчість В.А. Моцарта або 

Й. Гайдна, та оцінити значення епохи 

віденських класиків для світового музичного 

мистецтва. 

18. Охарактеризувати теоретичні праці  

духовиків України. 

19. Охарактеризувати стан сучасного 

виконавства на дерев’яних духових 



інструментах, його проблеми і перспективи 

подальшого розвитку. 

20. Сучасні напрями в методиці викладання гри 

на духовому інструменті. 

Максимальна кількість балів 40 

Критерії оцінювання 35-40 балів. Відмінне володіння теоретичними 

знаннями з курсу. Ґрунтовна і повна відповідь 

на екзаменаційні питання. 

30-34 бали. Вияв систематичних знань із 

дисципліни. Наявність у відповіді незначних 

помилок. 

25-29 балів. В загальному вірне виконання 

екзаменаційних завдань з певною кількістю 

суттєвих помилок. 

20-24 бали. Знання основного матеріалу курсу 

в обсязі, достатньому для подальшого 

навчання. Можливі суттєві помилки у відповіді. 

15-19 балів. Відповідь задовольняє мінімальні 

вимоги з навчальної дисципліни. 

10-14 балів. Відповідь поверхова, знання 

фраґментарні. Студент має можливість 

повторного складання екзамену. 

1-9 балів. Студент виявив незадовільний рівень 

знань. 

 

Екзаменатор:  
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