
Опис окремої одиниці освітньої програми 
(навчальної дисципліни) 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 
 
1.1 Профіль: бандура 
Тип дисципліни:  
обов’язкова. 
Семестр:  
Перший, другий, третій. 
Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години: лекції – 16, практичні – 32, 
самостійна робота – 102. 
Лектор:  
Доцент, кандидат мистецтвознавства Бобечко О.Ю. 
Результати навчання:  
а) загальна компетентність: 

- стилістично-грамотно та індивідуально-творчо інтерпретувати твори різних епох, 

художніх напрямків, стилів, жанрів та форм; емоційно-виразно виконувати музичні 

твори, розкривати художній образ на основі авторського тексту;  
- вільно орієнтуватись в теорії та естетиці вокально-інструментального виконавства, вміти 

виявити свої художні та музично-педагогічні позиції у виконавському процесі; 
- розпізнавати художньо-смислові елементи, відзначити їх узагальнені та конкретні 

значення; 
- розуміти динаміку розвитку художньо змістовних процесів у творі; 
- знаходити адекватні художньому задуму засоби виконавської виразності; 
- досягти завершеності, художньо-переконливого виконання, розв’язання складних 

інтерпретаторських завдань; 
- розв’язувати інтонаційні, образно-художні, бандурно-виконавські та вокально-

інструментальні труднощі при виконанні музичного твору; 
- створити цілісний варіант виконання музичного твору; 
- виявити власне естетично-оцінне ставлення до змісту твору в процесі виконання; 
- знаходити раціональні методи роботи над музичним твором; використати знання з 

предмету “Постановка голосу” при опрацюванні вокально-інструментальних творів. 
б) компетентність, що відповідає предмету: 

- пов’язувати звуковий результат уявного прочитання музичного твору з ігровими 

прийомами, необхідними для його втілення на інструменті; 
- знаходити доцільні прийоми звуковидобування та атаки звуку відповідно до стильового 

озвучення нотного тексту; 
- відтворювати складні поліфонічні поєднання; 
- аналізувати вокально-інструментальний твір з музично-теоретичної та вокально-

художньої сторін; 
- підпорядковувати технічну сторону виконання змісту і характеру твору; 

Виконати на інструменті та зробити аналіз-інтерпретацію музичних творів:  
- твір великої форми; 
- поліфонічний твір (прелюдія, арія, фуга, фугета тощо); 
- оригінальний твір для бандури українських композиторів середини XX ст.; 
- українська народна пісня в супроводі бандури. 

Спосіб навчання:  
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– основний музичний інструмент; 
– музично-теоретичні; 
– методика викладання  муз.дисциплін у ВНЗ (за профілем) бандура. 

Зміст навчальної дисципліни:  



Коротка історія бандури. Оптимальна посадка і постановка – умова ефективного 

розвитку технічних навичок. Коротка характеристика: а) поліфонічної музики для бандури 

(найкращі зразки) б) оригінальної музики для бандури українських композиторів середини XX 

ст.; в) української народної пісні в супроводі бандури. Принципи підбору репертуару,  етапи 

його вивчення та накопичення. Виступи на сцені – необхідна умова вироблення та 

вдосконалення психологічної готовності до музично-інструментального виконавства. 

Особливості вокально-інструментального виконання для студентів спеціальних музичних 

закладів 1-2 рівня акредитації. Коротка характеристика творів великої форми для бандури 

(найкращі зразки), сучасної оригінальної музики для бандури, романсу та авторської пісні під 

супровід бандури, жанру дум. 
Вивчення поліфонічного, оригінального твору для бандури, української народної пісні 

в супроводі бандури. Виконання гам (мажорні, мінорні), 2-3-х етюдів на різні види техніки. 

Ескізне проходження 2-3-х творів малої форми.  
Вивчення твору великої форми, оригінального твору для бандури сучасного 

українського композитора, думи, романсу або авторської пісні під власний супровід. Виконання 

гам (мажорні, мінорні), ескізне проходження (2-3 твори малої форми), підбір за слухом  

супроводу до знайомих (3-4) українських народних пісень. 
 
Рекомендована література:  

1. Бобечко О. Бандурне мистецтво ХХ століття в контексті процесів фемінізації: автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з мистецтвознавства : спец. 17.00.03 «Музичне 

мистецтво» / Оксана Юріївна Бобечко. – Львів, 2014. – 20 с. 
2. Брояко Н. Теоретичні аспекти виконавської техніки бандуриста / Надія Брояко. – Івано-

Франківськ: Обласна друкарня, 1997. – 150 с. 
3. Ваврик О. Кобзарські школи в Україні / Оксана Іванівна Ваврик. – Тернопіль: Збруч, 

2006. – 221 с. 
4. Грушевська К. Українські народні думи / Катерина Грушевська: [том перший корпусу: 

тексти № 1–13 і вступ]. – Державне видавництво України, 1927. – К.: Інститут 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України, 2004. 

– Т. 1. – ССХХ с. (вступ). – 176 с. 
5. Грушевська К. Українські народні думи / Катерина Грушевська: [том другий корпусу: 

тексти № 14–33 і вступ]. – Х.; К.: ДВОУ видавництво «Пролетар», 1931. – К.: Інститут 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України, 2004. 

– Т. 2. – ХХХІ с. (вступ). – 304 с. 
6. Дутчак В. Бандурне мистецтво українського зарубіжжя ХХ – початку ХІ століття: 

монографія /Віолетта Дутчак. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2013. – 488 с. 
7. Дутчак В. Ансамблевий вид виконавства на бандурі. Історія і сучасність: вступна стаття / 

Віолетта Дутчак // «Любіть Україну»: пісні для ансамблів бандуристів в аранжуваннях В. 

Дутчак. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С. 3–12.Ємець В. Кобза та кобзарі / Василь 

Ємець; [бібліограф. додат. З. Кузелі]. – К.: Муз. культура, 1993. – 111 с. – (Репринтне 

видання). 
8. Жеплинський Б. М. Коротка історія кобзарства в Україні / Богдан Жеплинський. – Львів: 

Край. – 2000. – 196 с. 
9. Колесса Ф. М. Мелодії українських народних дум / Філарет Михайлович Колесса / 

[підгот. до друку, вступ. стаття та прим. С. Й. Грици]. – К.: Наукова думка, 1969.  – 591 с. 
10. Нирко О. Кобзарство Кубані та Криму: навч. посіб. (хрестоматійне вид.) для студ. вищ. 

навч. закл. / Олексій Нирко ; [упорядкув., редагув., передм., вступ. ст. Н. Сулій]. – К.: 

Просвіта, 2008. – 408 с. 
11. Супрун Н. Гнат Хоткевич – музикант: музично-теоретичне дослідження / Надія Супрун. 

–  Рівне: Ліста, 1997. – 280 с. 
12. Хоткевич Г. Музичні інструменти українського народу / Гнат  Хоткевич. – Харків, 1930. 

– 283 с. 
13. Хоткевич Г. М. Бандура та її репертуар / Гнат Мартинович Хоткевич; передмова, 

коментарі, загальна редакція В. Мішалова. – Харків: Фонд національно-культурних 



ініціатив імені Гната Хоткевича, 2009. – 270 с. – (Серія «Музична спадщина Гната 

Хоткевича». Вип. 3). 
14. Черемський К. П. Шлях звичаю / Костянтин Петрович Черемський. – Х.: Глас, 2002. – 

444 с. 
Форми та методи навчання:  
індивідуальні заняття, самостійне опрацювання. 
Методи і критерії оцінювання:  
– поточний контроль; 
– підсумковий контроль: залік у першому семестрі і другому семестрі, екзамен – у третьому. 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання:  
українська. 
Кафедра: Народних музичних інструментів та вокалу. 
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