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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціального 

музичного інструменту, методики викладання гри на спеціальному 

інструменті (народні, духові, струнні інструменти) є нормативним документом 

Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено на основі 

освітньої програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану 

спеціальності 025 «Музичне мистецтво», освітньої програми 025.00.04 

Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні 

інструменти). 

Програму складено з урахуванням змісту обов’язкових навчальних 

дисциплін: «Спеціальний музичний інструмент», «Методика викладання гри 

на спеціальному інструменті (народні, духові, струнні інструменти)». 

У програмі комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціального 

музичного інструменту та методики викладання гри на спеціальному 

інструменті (народні, духові, струнні інструменти) визначено: 

 вимоги до рівня інструментально-виконавської та методичної 

підготовки, відповідно до освітньої програми підготовки бакалавра 

музичного мистецтва; 

 зміст екзаменаційної програми (кількість творів, їх форма, жанр, 

рівень складності тощо; перелік тем змістових модулів з дисципліни 

«Методика викладання гри на спеціальному інструменті (народні, духові, струнні 

інструменти)» 

 критерії оцінювання рівня навчальних досягнень; 

 література (основна, додаткова). 

Комплексний кваліфікаційний екзамен складається з двох частин і 

передбачає: публічне концертне виконання або запис програми за умови 

дистанційного навчання студентом на спеціальному музичному інструменті 

(баян, акордеон, гітара, цимбали, бандура, флейта, саксофон, скрипка, 

віолончель) екзаменаційної програми (двох творів напам’ять), демонстрацію 

методики роботи над творами з репертуарних списків для учнів початкових 

спеціалізованих мистецьких закладів (фрагмент заняття). 

Мета кваліфікаційного екзамену – виявити рівень інструментально-

виконавської компетентності студентів (майбутніх артистів оркестру, 

викладачів початкових спеціалізованих мистецьких закладів), зокрема, 

ступінь вільного володіння музичним інструментом, уміння використовувати 

його у концертно-виконавській діяльності та їх готовності до самостійної 

професійної діяльності в оркестрах, різноманітних ансамблях; здійснити 

перевірку знань, умінь та навичок, сформованих у процесі вивчення 



дисципліни «Методика викладання гри на спеціальному інструменті (народні, 

духові, струнні інструменти)». 

 Завдання кваліфікаційного екзамену – виявити:  

Програмні результати навчання 

РН 1 Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 

майстерність володіння інструментом на належному фаховому 

рівні під час виконавської діяльності. 
РН 2 Володіти методами та навичками оркестрової та ансамблевої гри, 

репетиційної роботи та концертних виступів. 

РН 3 Демонструвати різні методики удосконалення виконавської 

діяльності 

РН 4 Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до 

певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та 

художнього змісту. 

РН 5 Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, 

створювати його художню інтерпретацію. 

РН 6 Демонструвати спроможність до самостійного дослідження 

наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та написання 

роботи відповідно до вимог, готовність дискутувати і 

аргументувати власну позицію. 

РН 7 Володіти методами опрацювання музикознавчої літератури, 

узагальнення та аналізу музичного матеріалу, принципами 

формування наукової теми та розуміння подальших перспектив 

розвитку даної проблематики в різних дослідницьких жанрах. 

РН 8 Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в 

процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних 

інтерпретацій. 

РН 9 Демонструвати володіння теоретичними та практичними 

основами інструментування, аранжування музики та композиції, 

вміння здійснювати переклад музичних творів для різних 

колективів (оркестру, ансамблю). 

РН 10 Володіти базовими знаннями, практичними навичками 

організаційної та творчої роботи з ансамблевим колективом. 

РН 11 Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській, 

менеджерській практичній діяльності. 

РН 12 Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом. 

РН 13 Вміти здійснювати педагогічну діяльність. 

РН 14 Використовувати на професійному рівні методи та прийоми 

викладання гри на інструменті. 



РН 15 
 

Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з 

музичного мистецтва. 

РН 16 Виявляти розуміння фінансово-адміністративних принципів 

організації мистецьких заходів, закладів культури та музичної 

освіти. 

РН 17 Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних 

стилів різних 

епох. 

 

Комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціального музичного 

інструменту та методики викладання гри на спеціальному інструменті 

(народні, духові, струнні інструменти) проводиться у формі відкритого 

публічного виступу або запису програми за умови дистанційного навчання.  

 

 

ІІ. ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО 

ЕКЗАМЕНУ 

На комплексному кваліфікаційному екзамені зі спеціального музичного 

інструменту та методики викладання гри на спеціальному інструменті 

(народні, духові, струнні інструменти) студент має виконати напам’ять 

програму, яка містить: 

– два різнохарактерних твори; 

– продемонструвати фрагмент роботи над музичним твором із 

репертуарних списків для учнів початкових спеціалізованих мистецьких 

закладів (надати загальну характеристику твору, виявити виконавські 

труднощі, представити методичні прийоми роботи над ними, долучивши 

відповідний технічний матеріал, виконати фрагмент означеного твору). 

В умовах дистанційного навчання: 

– виконання напам’ять двох різнохарактерних творів; 

– демонстрацію фрагменту роботи над музичним твором із репертуарних 

списків для учнів початкових спеціалізованих мистецьких закладів 

(студент має надати загальну характеристику твору, виявити виконавські 

труднощі, представити методичні прийоми роботи над ними, долучивши 

відповідний технічний матеріал, виконати фрагмент представленого 

твору). 

Відео-файли завантажуються у папку на Google диск членам 

екзаменаційної комісії. Відеозаписи мають проводитися без вимикання та 

зупинки відеокамери, з початку до кінця виконання твору, без зупинок під 



час виконання і монтажу, на відеозаписі повинно бути чітко видно 

виконавця, його ігровий апарат, музичний інструмент тощо. 

 

ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

комплексного кваліфікаційного екзамену 

зі спеціального музичного інструменту та методики викладання гри на 

спеціальному інструменті  

(народні, духові, струнні інструменти) 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за результатами 

складання комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціального 

музичного інструменту та методики викладання гри на спеціальному 

інструменті (народні, духові, струнні інструменти) – 100 балів. Загальний бал 

вираховується сумою балів за три види роботи: 

1. виконання сольної програми зі спеціального музичного інструменту – 

максимально 50 балів; 

2. демонстрація фрагменту роботи над музичним твором із репертуарних 

списків для учнів початкових спеціалізованих мистецьких закладів – 

максимально 50 балів. 

 

ПРОГРАМА 

зі спеціального музичного інструменту  

Програма включає відкритий публічний концертний виступ студентів, 

представлений двома творами (на вибір поліфонічний твір, твір великої 

форми, п’єса), які виконуються напам’ять.  

Поліфонічний твір може бути представлений за стилями: класичної 

епохи «бахівського» періоду, вітчизняних і зарубіжних композиторів XIX–

XXI ст.; за формою: прелюдії та фуги, клавірні, органні та хоральні твори 

поліфонічного складу, клавірні сонати, оригінальні транскрипції, партити для 

скрипки соло та їх перекладення для інших струнних і духових інструментів. 

У процесі виконання поліфонічного твору студент має 

продемонструвати достовірність стилістики, багатоплановість поліфонічного 

мислення, концепцію розвитку поліфонічної фактури, поліфонічного 

контролю і його взаємодії з виконавськими прийомами, володіння різними 

видами поліфонічної техніки. 

Твір великої форми може бути представлений класичними варіаціями, 

рондо, сонатами, концертами та сюїтами (або їх окремими частинами). 

У процесі виконання твору великої форми студент має 

продемонструвати наскрізний розвиток музичної тканини, вміння опанувати 

драматургію музичного образу, конструктивно «вибудовувати» музичну 



форму, дотримання темпо-метро-ритмічних, темброво-динамічних та 

артикуляційних вимог відповідно до стилю музичного твору. 

П’єса може бути представлена оригінальними концертними творами 

українських і зарубіжних композиторів XVII–XXI ст., які мають професійно-

педагогічне спрямування й надають можливість виявити готовність студента 

до інструментально-виконавської діяльності в початкових спеціалізованих 

мистецьких закладах. 

 

Орієнтовний перелік творів. 

 

Баян/Акордеон 

 

1. О.На Юн Кін «Романтичний триптих» Іч., ІІ ч., ІІІ ч. 

2. В.Власов. Посмішка Брамса. 

Гітара 

 

2. М. Джуліані М. Концерт № 3 ІІ та ІII ч. 

3. І. Альбеніс. Легенда. 

Бандура 

 

1. Й.Пахельбель. Aria Avec variation. 

2. П.І.Чайковський. Ноктюрн. 

Цимбали 

 

1. М.Стецюн. Рапсодія для цимбал з фортепіано 

2. В.Дмитренко. Весільний танок Марабу  

Флейта 

 

1. Ж. Муке. Соната «Флейта Пана». 

2. К. Сенс-Санс. Романс. 

3.  

Саксофон 

1. П. Крестон. Соната. 

2. А. К. Жобім. «Desofinada». 

3.  

Скрипка 

1. Й.С. Бах. Партита №2 Allemanda. 

2. В.Моцарт. Концерт для скрипки з оркестром № 3 І ч. 

 



Шкала оцінювання студентів  

на комплексному кваліфікаційному екзамені  

зі спеціального музичного інструменту 

Оцінка за 

50-бальною 

шкалою 

 

Значення оцінки 

40 – 50 

балів 

Відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу з можливими незначними недоліками. 

Високий рівень виконання музичного матеріалу з 

дотриманням авторського тексту, темпу, динамічних 

відтінків, агогічних відхилень, ритмічних конфігурацій 

та мелізмів, чисте, стабільне, технічне виконання 

музичного твору. Звук у всіх його проявах (динаміка, 

тембр, артикуляція, ритм) відповідає художній 

образності. Якість володіння засобами і прийомами 

музичної виразності у розкритті інтонаційно-

виражальних можливостей інструмента відмінна. 

Відчуття форми і стилю твору; здатність до власної 

інтерпретації твору; високий рівень комунікативних 

умінь, артистизму та сценічної культури. 

30 – 39 

балів 
В цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 

кількістю помилок. Виконання на належному художньо-

технічному рівні з дотриманням авторського тексту, 

темпу, динамічних відтінків, ритмічних конфігурацій та 

мелізмів. Артикуляція відповідає художній образності. 

Якість володіння засобами і прийомами музичної 

виразності у розкритті інтонаційно-виражальних 

можливостей інструмента добра. Інтерпретація 

відповідає художньому змісту музичного твору (з 

елементами творчості). 

20 – 29 

балів 

 

Посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого навчання або 

професійної діяльності. Посередній рівень виконання 

музичного матеріалу з неповним дотриманням 

авторського тексту, темпу, динамічних відтінків, 

ритмічних конфігурацій та мелізмів; гра нестабільна, 

технічно недовершена, допускаються неточності 

нотного тексту. Артикуляція відповідає розкриттю 

музичного твору. Володіння інтонаційно-виражальними 

засобами музичної виразності задовільне. Погане 

відчуття стилю твору; посередній рівень 

комунікативних умінь, артистизму та сценічної 

культури. 



10 – 19 

балів 
Мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь). 

Виконання музичного матеріалу на посередньому 

художньо-технічному рівні з неповним дотриманням 

авторського тексту, темпу, динамічних відтінків, 

ритмічних конфігурацій та мелізмів; гра нестабільна, 

технічно недовершена. Володіння інтонаційно-

виражальними засобами музичної виразності задовільне. 

1 – 9 

балів 
Незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного 

доопрацювання. Низький рівень виконання музичного 

матеріалу: гра нестабільна, мають місце зупинки, «бруд» 

при відтворенні нотного тексту. Артикуляція не 

відповідає розкриттю художнього змісту музичного 

твору. Володіння інтонаційно-виражальними засобами 

музичної виразності незадовільне. 
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ПРОГРАМА 

з методики викладання гри на спеціальному інструменті  

(народні, духові, струнні інструменти) 

Зміст екзаменаційної програми з курсу «Методика викладання гри на 

спеціальному інструменті» спрямований на визначення рівня навчальних 

досягнень студентів в контексті методико-теоретичних та практичних 

аспектів роботи над музичним твором, дидактичних принципів планування 

навчального процесу і специфіки роботи над творами різних форм та жанрів. 

Екзаменаційна програма включає структуру тематичного матеріалу 

дисципліни та охоплює фундаментальні методологічні підходи викладання 

музичного інструмента. Зокрема, визначення рівня навчальних досягнень 

студентів здійснюватиметься на основі наступних тем, що вивчались 

впродовж курсу вивчення дисципліни та вільного використання даного 

матеріалу в процесі демонстрації фрагменту роботи над музичним твором, 

моделюючи, таким чином, проблемну ситуацію уроку – робота над 

аплікатурою, виконавсько-технічними труднощами, засобами художньої 

виразності, агогікою, драматургією, інтерпретацією художнього змісту 

музичного твору. 

Орієнтовний перелік тем змістових модулів з дисципліни «Методика 

викладання гри на спеціальному інструменті (народні, духові, струнні 

інструменти): 

Народні інструменти: 

 

Змістовий модуль 1.Музичні здібності та особливості їхнього 

розвитку в контексті формування виконавської майстерності 

Тема 1. Історико-методологічні основи формування теорії виконавської 

майстерності гри на народних інструментах 



Тема 2. Музичні здібності та специфіка формування музичного мислення 

виконавця 

Тема 3. Музичний слух та його видова специфіка 

Тема 4. Музична пам’ять та особливості її розвитку 

Тема 5. Методика розвитку метро-ритмічного відчуття на занятті з музичного 

інструмента. 

Змістовий модуль 2. Дидактичні основи і принципи планування 

навчального процесу 

Тема 1. Особливості початкового навчання та постановка виконавського 

апарату 

Тема 2. Дидактичні принципи планування навчального процесу та специфіка 

проведення занять 

Змістовий модуль 3. Методика формування виконавської 

майстерності гри на народних інструментах 

Тема 1. Виконавська техніка та принципи її розвитку. 

Тема 2. Особливості роботи і поетапність вивчення гам, арпеджіо і вправ на 

музичному інструменті. 

Тема 3. Мета, завдання і специфіка роботи над інструктивними та 

концертними етюдами. 

Тема 4. Аплікатура та її взаємозв’язок з виконавською технікою і художнім 

образом. 

Змістовий модуль 4. Дидактичні принципи побудови навчального 

процесу 

Тема 1. Особливості роботи викладача музичного інструменту. 

Тема 2. Підготовка викладача до заняття з музичного інструменту та 

планування навчального процесу. 

Тема 3. Методи викладання спеціального музичного інструмента. 

Тема 4. Самостійна робота учня після заняття. 

Тема 5. Проведення уроку та опрацювання навчального матеріалу на занятті. 

Змістовий модуль 5. Загальні підходи до роботи над музичним 

твором: принципи та етапи. 

Тема 1. Знайомство з п’єсою та перший етап роботи над музичним твором. 

Тема 2. Другий етап роботи над музичним твором: опрацювання музичного 

тексту. 

Тема 3. Фінальний етап роботи над музичним твором: робота над 

інтерпретацією та художнім образом. 

Тема 4. Особливості методики читання нот з листа. 

Змістовий модуль 6. Специфіка роботи над творами різних форм та 

жанрів. Підготовка до концертного виступу. 



Тема 1. Особливості роботи над поліфонічними творами. 

Тема 2.Специфіка роботи над творами великої форми. 

Тема 3. Принципи роботи над творами малої форми. 

Тема 4. Психологічні передумови концертного виступу та передконцертні 

режими виконавця. 

Змістовий модуль 7. Виконавський стиль та інтерпретація 

художнього образу. 

Тема 1. Стиль як категорія музикознавства. 

Тема 2. Особливості індивідуального виконавського стилю. 

Тема 3. Поняття музичного мислення та особливості його розвитку. 

Тема 4. Інтерпретація художнього образу та її значення в музично-

виконавському процесі. 

 

Духові та струнні інструменти: 

Змістовий модуль 1. Структура навчально-виховного процесу в 

мистецьких початкових закладах 

Тема 1.Особливості організації навчання в мистецьких початкових 

закладах. 

Тема 2. Специфіка побудови перевірки успішності. 

Змістовий модуль 2. Психолого-педагогічні основи роботи з учнями  

Тема 1. Психолого-педагогічні особливості розвитку дитини в 

мистецькому класі  

Тема 2. Індивідуальна орієнтованість освітнього процесу в мистецьких 

початкових закладах.  

Змістовий модуль 3. Специфіка роботи над музичним твором та 

розвиток елементів художньої майстерності. 

Тема 1. Робота над творами в молодших класах школи мистецтв 

(технічні вправи, етюди, п’єси, поліфонія крупна форма).  

Тема 2. Робота над творами в старших класах школи мистецтв (етюди, 

п’єси, крупна форма).  

Змістовий модуль 4. Аналіз тенденцій сучасних методик навчання 

гри на духових інструментах. 

Тема 1. Сучасні підходи до навчально-виховного процесу. 

Опрацювання сучасних мистецьких методик, в тому числі інклюзивної 

спрямованості. 

 

 

 

 



Шкала оцінювання студентів  

на комплексному кваліфікаційному екзамені 

з методики викладання гри на спеціальному інструменті  

(народні, духові, струнні інструменти) 

Оцінка 

за 50-

бальною 

шкалою 

 

Значення оцінки 

40 – 50 

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. 

30 – 39 

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. В загальному, відповідь логічно викладена, 

обґрунтована, виконані завдання в цілому правильні з 

несуттєвими помилками. 

20 – 29 

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. Студентові важко виявити взаємозв’язок 

між здобутими теоретичними знання та їхнім практичним 

втіленням. 

10 – 19 

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. Відповідь студента 

задовольняє мінімальні вимоги до формування необхідного 



рівня компетентності. 

1 – 9 
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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. Відповідь задовільняє 

мінімально необхідний рівень засвоєння навчального 

матеріалу. 
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