




 

1. Опис навчальної дисципліни 

ОСНОВНИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ (БАНДУРА) 

 

Найменування показників  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Вид дисципліни 
обов’язкова 

 

Мова викладання, навчання, оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів/годин 10/300 

Курс 3 

Обсяг  кредитів/годин 2/60 

Семестр 5 6 

Кількість змістових модулів з розподілом: 2 

Обсяг кредитів 1 1 

Обсяг годин, в тому числі: 30  30 

Аудиторні (практичні) 30 30 

    Семестровий контроль - - 

    Самостійна робота -  -  

Форма семестрового контролю екзамен 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Спеціальний музичний інструмент» (бандура) 

є виховання високопрофесійного спеціаліста із розвинутим художнім 

мисленням та комплексом необхідних практичних навичок, виконавсько-

технічний та музично-теоретичний розвиток студентської молоді, підготовка її 

до майбутньої роботи з дітьми у загальноосвітній школі, у позашкільних 

закладах мистецького спрямування. 

Завданням вивчення дисципліни «Основний музичний інструмент» є 

формування у студента наступних компетентностей: 

 

Загальні: 

 здатність до аналізу та синтезу; 

 здатність до організації і планування; 

 засвоєння основ базових знань з професії; 

 готовність до розв’язання проблем, до прийняття рішень; 

 здатність застосовувати знання на практиці; 

 етичні зобов’язання; 

 бажання досягти успіху. 

 

      Фахові: 

 усвідомлення соціальної значущості своєї професії; 

 готовність виконувати професійні обов’язки на основі особистісної 

мотивації; 

 володіння педагогічними навичками в процесі взаємодії з дитячим 

колективом; 

 здатність до педагогічного мислення; 

 готовність до самостійного конструювання та організації процесу 

навчання музики; 

 здатність до проектування кінцевого результату навчальної діяльності; 

 усвідомлене ставлення до професійного саморозвитку та 

самовдосконалення як невід’ємної складової професії учителя музики; 

 усвідомлення значущості широкої музичної ерудиції як ґрунтовної 

складової у професійній підготовці майбутнього вчителя музики; 

    Предметні: 

 володіння основними прийомами звуковидобування, основними 

прийомами гри на бандурі (удар, щипок, глісандо, тремоло) та 

способами гри («київський», «харківський»), основними штрихами 

(стакато, легато, нон легато, маркато, арпеджіато); володіння рухо-

моторними навичками у виконанні різних видів техніки.  



 усвідомлене володіння аплікатурними навичками, здатність до 

оптимального вибору аплікатури; 

 удосконалення навички гри на бандурі-соло із супроводом (фортепіано, 

ансамблю);  

 спроможність акомпанувати власному співу, володіючи 

співвідношенням голосу та супроводу 

 здатність відтворювати фразування мелодії, відчувати кульмінаційний 

розвиток, мислити великими побудовами; 

 здатність до слухового самоконтролю; 

 володіння навичками поліфонічного мислення, вміння аналізувати 

будову поліфонічних творів (визначати тему, протискладення, 

контрапункти ); 

 володіння агогічними прийомами у відтворення художньо-образного 

змісту музичних творів; 

 здатність до аналізу форми музичного твору, вміння визначати межі 

основних розділів; 

 здатність до теоретичного та музикознавчого аналізу музичних творів, 

вміння застосовувати його для пошуку рішень в інтерпретації музики; 

 вміння відтворювати різні емоційні стани в контрастних темах творів 

великої форми; 

 здатність до виявлення артистизму, виконавської волі, концентрації 

уваги, до творчого самовираження; 

 готовність до професійного психофізіологічного володіння собою під 

час сольних концертних виступів та виступів у складі ансамблю; 

 здатність до самостійного освоєння музичного репертуару школи та 

дитячого закладу, спираючись на засвоєні художньо-виконавські 

навички (метроритм, музичну пам’ять, чуття форми, музикальність, 

образне мислення) 

 знання жанрово-стильових особливостей музики різних періодів, 

зокрема бандурної, здатність до яскравого та образного відтворення 

музичного репертуару; 

 здатність аналізувати музичний репертуар, вміння самостійно підбирати 

доцільний педагогічний репертуар різного спрямування; 

 здатність до самостійного прочитання та розшифровування авторського 

або редакторського нотного тексту; 

 володіння навичками читання нот з аркуша; 

 здатність до самоаналізу, готовність до самовдосконалення. 

  



3. Результати навчання за дисципліною 

Вивчення дисципліни «Основний музичний інструмент»  спрямоване на 

досягнення студентом наступних результатів: 

- усвідомлювати  соціальну значущість своєї майбутньої професії, 

володіти мотивацією для здійснення професійної діяльності  

- володіти основами мовленнєвої професійної культури; нести 

відповідальність за результати своєї професійної діяльності; 

- проводити музичні заняття / уроки музичного мистецтва в закладах 

дошкільної та загальної середньої освіти, аналізувати їх щодо досягнення мети 

і завдань, ефективності застосованих форм, методів, засобів і технологій; 

- демонструвати володіння техніками, прийомами та методиками у 

виконавській діяльності, знання музичних стилів та репертуару  

- аналізувати музичні твори (зокрема бандурний репертуар) з 

виокремленням їх належності до певної доби, стилю, жанру, особливостей 

драматургії, форми та художнього змісту 

- інтегрувати складні професійні уміння гри на музичних інструментах, 

співу, музичного сприймання, запам’ятовування та інтерпретації музичних 

творів, артистизм, виконавську надійність (самооцінку, самоконтроль, 

саморегуляцію); 

- демонструвати володіння музично-аналітичними навичками для 

жанрово-стильової та образно-емоційної атрибуції музичного твору в процесі 

створення виконавських, педагогічних інтерпретацій  

- володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно 

категоріальним апаратом; володіти професійною термінологією; 

- вміти грамотно, професійно вірно читати текст музичних творів, вміти  

зрозуміти, розкрити авторський задум та донести його до слухача; 

- вміти  орієнтуватися в музичному репертуарі  школи та дитячого 

закладу, спираючись  на засвоєні художньо-виконавські навички  (метроритм, 

музичну  пам’ять, чуття форми, музикальність, образне мислення) 

- проявляти творчі навички. 



4. Структура навчальної дисципліни 
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Змістовий модуль 5.  Вдосконалення та закріплення виконавських навичок. 

1 
Формування активного творчого інтересу до 

виконуваних творів. 
7  7 

  
- 

2 
Опанування виконавських навичок у творах 

шкільного репертуару та етюдах. 
8  8   - 

3 Педагогічно-виконавський задум. 8  8   - 

4 Ознайомлення з різними формами сучасної музики. 7  7   - 

 Разом  30  30    

Змістовий модуль 6.   Реалізація завдань виразності  виконання творі для бандури. 

1 Розширення музичного світогляду. 8  8   - 

2 Драматургія сонатної форми. 7  7   - 

3 Опанування різних форм звуковидобування. 8  8   - 

4 Розвиток внутрішнього слуху та образних уявлень. 7  7   - 

 Разом 30  30    

 Усього: 60  60    

 

 

 

 

 

 

  



5. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 5.  

Вдосконалення та закріплення виконавських навичок. 

Тема 1. Формування активного творчого інтересу до виконуваних творів. 

Формування виконавських навичок на п'єсах дитячого репертуару . Знання 

особливостей звуковидобування в творах різних жанрів, стилів. Художньо-

виразне виконання творів з слухання у відповідності до стилю. 

Література: основна [ 1, 3]; додаткова [ 3] 

Тема 2. Опанування виконавських павичок у творах дошкільного 

репертуару та етюдах. 

Удосконалення роботи над технічним розвитком студентів, розвиток  різних 

видів техніки. Опанування сучасних ритмів на основі вивчення та осмислення 

різноманітних ритмічних схем та формул дитячої музики. 

Література: основна [ 2, 4]; додаткова [2] 

 

 Тема 3. Педагогічно-виконавський задум. 

Аналіз стильових особливостей виконання всієї програми. Репетиційна робота 

щодо реалізації художнього замислу. 

Література: основна [ 2, 4]; додаткова [ 2] 

 

Тема 4. Ознайомлення з різними формами сучасної музики. 

Оволодіння навичками спрощення та ускладнення фактури акомпанементу. 

Формування гнучкості природності інтонації. Формувати вміння володіти 

різноманітними ритмічними формами. 

Література: основна [ 2, 4]; додаткова [ 2] 

 

 

Змістовий модуль 6. 

Реалізація завдань художньої виразності  творів для бандури. 

Тема 1. Розширення музичного світогляду. 

Відчуття динамічної, ритмічної та художньої цілісності творів. 

Характеристика рис кожного музичного твору. Визначення інтонаційної, 

динамічної, ритмічної функції артикуляції. Закріплення навичок кантиленного 

звуковидобування. 

Література: основна [ 4, 5]; додаткова [ 4] 

 

Тема 2. Драматургія сонатної форми. 

Аналіз структури творів виконуваної програми. Ознайомлення з драматургією 

сонатного алегро. 



Література: основна [ 4,5]; додаткова [ 4] 

 

Тема 3. Опанування різних форм звуковидобування.  

Удосконалення навичок кантиленного звуку. Читання з листа творів з 

модуляцією, складним ритмом. Оволодіння вмінням якісного 

звуковидобування, динаміки, штриха, фразування, виразності, виконання 

музичних творів різних за стилем, змістом, характером. 

Література: основна [ 4,5]; додаткова [ 4] 

 

 

Тема 4. Розвиток внутрішнього слуху та образних уявлень. 

Розвиток самоконтролю за своїми діями, грою та інтонаційною і образною 

точністю виконання. Вміння дати емоційно-образну та раціонально-логічну 

оцінку власному виконанні музики. Творче ставлення до музичних творів, 

враховуючи характерні риси кожного твору програми. 

Література: основна [ 4,5]; додаткова [ 4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. Форми контролю та критерії оцінювання 

6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студента 

 

Вид діяльності студента 

Максимальна 

к-ть балів за 

одиницю 

Модуль 5 Модуль 6 

Кількість 

одиниць 

Максимальна 

к-ть балів 

Кількість 

одиниць 

Максимальна 

к-ть балів 

Відвідування практичних 

занять (заняття парами) 

1 15 15 15 15 

Робота на практичному 

занятті 

10 15 150 15 150 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 - - - - 

Виконання модульної 

роботи 

25     

Разом 165 165 

Максимальна кількість балів                                                                                                                         330 

       Розрахунок коефіцієнта (допуск до екзамену 60 балів)                                 

Модуль 1-2 – 408 балів 

Модуль 3-6 – 408 балів 

Модуль 7-8 – 330 балів 

Загальна кількість балів -1146  балів, коефіцієнт – 19,1 

 

 

6.2 Форми проведення   контролю та критерії оцінювання 

 

Контроль навчальних досягнень студента відбувається у формі поточного 

контролю. 

Поточний  контроль   здійснює оцінювання роботи студента на 

практичному занятті та  його самостійну роботу. Оцінювання  відображає  

наступні  характеристики:   

- попереднє оцінювання (діагностика рівнів музично-естетичного та 

фахового розвитку, з’ясування індивідуальних особливостей та здібностей 

студента); 

- оцінювання систематичності в підготовці до занять; 

- оцінювання активності й результативності роботи студента протягом 

аудиторного  заняття; 

- оцінювання процесу та результату опанування студентом проблемних 

завдань; 

- оцінка самостійної підготовки студента до заняття; 



- ініціативність у навчальній діяльності; 

- поточне оцінювання готовності студента до контрольних заходів з 

урахуванням здатності до самоаналізу, самооцінки та самоконтролю. 

 

  



КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ  НАВЧАЛЬНИХ  ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ  НА  

ПРАКТИЧНОМУ  ЗАНЯТТІ 

Оцін

ка 

Визначення 

10 Студент демонструє вичерпну самостійну підготовку до заняття, виявляє 

високий рівень володіння вміннями і навичками  гри на бандурі, здатний 

оперувати  професійними знаннями  в області виконавства. В процесі заняття  

вміє самостійно аналізувати  проблему та шукати шляхи її вирішення.  

9 

Студент демонструє добру самостійну підготовку до заняття, виявляє високий 

рівень володіння вміннями і навичками  гри на бандурі лише з незначною 

кількістю зауважень, здатний оперувати  професійними знаннями  в області 

виконавства. В процесі роботи на занятті  виявляє гнучкість, швидко засвоює 

нові навички  та вміє їх закріпити. 

8 

Студент демонструє належну підготовку до заняття, виявляє достатній рівень 

володіння вміннями і навичками  гри на бандурі, але окремі фрагменти 

музичних творів йому  даються важко. В процесі роботи на занятті потребує  

контролю з боку викладача, проте здатний до  належного самоконтролю.     

7 

Результати самостійної роботи студента містять велику кількість неточностей, 

які він не може виявити та виправити самостійно. Достатній  рівень володіння 

вміннями і навичками  гри на бандурі, проте під час роботи на занятті  студент 

здатний засвоїти нові вміння та навички під наглядом викладача. Середній 

рівень самоконтролю. 

6 

Результати самостійної роботи студента містять велику кількість неточностей 

та помилок, які він не може виявити та виправити самостійно. Низький  рівень 

володіння вміннями і навичками  гри на бандурі. В процесі опанування новими 

вміннями та навичками студент відчуває  труднощі, проте здатний їх засвоїти 

під наглядом викладача. Низький рівень самоконтролю. 

5 

Результати самостійної роботи студента містять велику кількість неточностей 

та помилок, які виявляють недостатній  рівень самоконтролю у виконанні 

домашнього завдання. Низький рівень  володіння вміннями і навичками гри на 

бандурі. В процесі опанування новими вміннями та навичками студент відчуває 

суттєві труднощі, здатний лише частково їх засвоїти під наглядом викладача. 

0-4 

Фрагментарне виконання домашнього завдання. Початковий рівень  володіння 

вміннями і навичками гри на бандурі, відсутність навичок самоконтролю.  В 

процесі опанування новими вміннями та навичками студент відчуває суттєві 

труднощі, здатний лише частково їх засвоїти під наглядом викладача.  

 

 

 

 

  



Семестровий контроль  здійснюється у формі екзамену та  передбачає  

концертне  виконання індивідуальної  програми.   

Індивідуальна  програма  для екзамену в VІ семестрі повинна включати 3 

твори:  

- твір великої форми (сонатне allegro, класичні варіації, рондо); 

- п'єса; 

- твір з педагогічного репертуару. 

Викладач здійснює диференційований підхід до складання програми у 

відповідності з рівнем музичної  підготовки, здібностей та особливостей 

кожного студента. 

 

6.3  Форми проведення  семестрового  контролю та критерії оцінювання 

Критерії оцінювання екзамену з основного музичного інструменту: 

1. Велика форма                                  - 15 балів 

2. П’єса                                                 - 15 балів 

3. Твір з педагогічного репертуару   -  10 балів 

 

  



Шкала відповідності оцінок 

 

Рейтингова  
оцінка 

Оцінка за  
стобальною  

шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 

 

Відмінний рівень знань (умінь) в межах  
обов’язкового матеріалу з можливими 
незначними  недоліками 

B 82-89 

 

Достатньо високий рівень знань  (умінь) в 
межах обов’язкового матеріалу без 
суттєвих  грубих помилок 

C 75-81 

 

В цілому добрий рівень знань (умінь) з  
незначною кількістю помилок 

D 69-74 

 

Задовільно-посередній рівень знань 
(умінь) із  значною кількістю недоліків, 
достатній для  подальшого навчання або 
професійної діяльності 

E 60-68 

 

Достатньо –мінімально можливий 
допустимий рівень знань (умінь) 

FX 35-59 

 

Незадовільний рівень знань, з  
можливістю повторного перескладання за 
умови належного самостійного   
доопрацювання 

F 1-34 Незадовільно з повторним вивченням 
дисципліни – низький рівень знань 
(умінь) 





7. Навчально-методична карта дисципліни «Основний музичний інструмент» 

Навчально-методична карта дисципліни «Основний музичний інструмент»                                ІІІ курс                        
Практичні заняття – 60 год. Самостійна робота – 0 год. 
Вид контролю – екзамен. 

І семестр                                                                                                                                                          ІІ семестр 

Модулі Змістовий модуль 5 Змістовий модуль 6 

Назва 

модуля 

Удосконалення і закріплення виконавських навичок Реалізація завдань виразності виконання творів для бандури 

К-ть годин 7 8 8 7 8 7 8 7 

Теми занять Формування 

активного 

творчого 

інтересу до 

виконуваних 

творів 

Опанування 

виконавських 

навичок у 

творах 

шкільного 

репертуару та 

етюдах 

Педагогічно-

виконавський 

задум 

Ознайомлення з 

різними 

формами 

сучасної музики 

Розширення 

музичного 

світогляду 

Драматургія 

сонатної 

форми 

 

Опанування форм 

звуковидобування 

Розвиток 

внутрішнього 

слуху та 

образних 

уявлень 

Самостійна 

робота 
 

      

К-ть годин 
- - - - - - - - 

Види 

поточного 

контролю 

-    

    

Підсумковий 

контроль 

 Екзамен  
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