
 

Опис окремої одиниці освітньої програми 

(навчальної дисципліни, курсової роботи, практики) 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

 

1.3. Інструментальна підготовка ОМІ: бандура. 

Тип дисципліни: обов’язкова. 

Семестр: Перший, другий, третій, четвертий, п’ятий, шостий, сьомий, восьмий. 

Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 570 (кредитів ЄКТС – 19,0), аудиторні – 244: практичні – 

244, самостійна робота – 326. 

Викладач:  ст. викл. Пінчак С.І. 

Результати навчання:  

а) загальна компетентність:  

- володіти художнім, технічним та виконавсько-практичним репертуаром і вільно 

виконувати його на інструменті; 

- осмислити його стильові, технічні й виконавські особливості й вміти їх охарактеризувати 

словесно, а також  знайти їм застосування у навчально-виховному процесі 

загальноосвітньої школи; 

- розвинути музичні здібності:  

б) компетентність, що відповідає предмету: 

- виконувати музичні твори різних епох і стилів на високому художньому рівні; 

- розвивати авторську концепцію музичного твору; 

- підпорядкувати технічну сторону виконання змісту і характеру твору.  

- охоплювати форму твору, звертаючи при цьому увагу на співвідношення цілого і окремих 

частин, кульмінацій і цезур, темпових і динамічних контрастів; 

- виявляти власне естетичне ставлення до змісту в процесі виконання музичних творів; 

- долати труднощі у сприйнятті і відтворенні ладогармонічної, метроритмічної, 

композиційної організації музичних творів;  

- досягти завершеності художньо-переконливого виконання, розв’язання складних 

інтерпретаторських завдань 

 

Спосіб навчання: аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– Музично-теоретичні дисципліни; 

– Постановка голосу; 

– Диригування; 

– Хоровий клас. 

Зміст навчальної дисципліни:  

- Гами: мажорні-двома руками в прямому й протилежному русі, правою рукою – на прискорення і 

сповільнення, правою рукою – терціями, секстами, октавами, на прискорення і сповільнення, 

різними ритмічними рисунками; 

-  Три-чотиризвучні акорди з оберненнями, арпеджіо, тризвуків та їх обернення (коротке, ламане, 

довге); 

- Мінорні  – двома руками в паралельному русі (натуральні, гармонічні, мелодичні). 

- Досягнути технічної вправності в роботі над етюдами (на різні види техніки); 

- Вивчення поліфонічних творів, творів великої форми, оригінальних творів для бандури, 

вокального твору під власний супровід різних епох і стилів української і світової музичної 

культури. 

- Опанувати художнім та технічним та вокальним репертуаром і вільно виконувати його на 

інструменті та голосом; осмислити його стильові, технічні й виконавські особливості й вміти їх 

охарактеризувати, а також знайти їм застосування у навчально-виховному процесі 

загальноосвітньої школи. 
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Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: академконцерти, виконання залікової, екзаменаційної програми. 

– підсумковий контроль: заліки – 7 семестр; екзамени - 1,3,5 8 семестри. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: українська. 

Кафедра: Народних музичних інструментів та вокалу. 


