
МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

з навчальної дисципліни «Методика навчання грі на інструменті та аналіз педагогічного  

репертуару» 

для студентів 4 курсу, групи 94-н 

дата проведення: 05.05.2020 

Модульна контрольна робота проводиться за підсумками повторення теоретичного матеріалу: 

Змістові модулі І,ІІ,ІV: 

Напрями педагогічної роботи викладача закладу музично-естетичного виховання, 

Виховання особистості учня в процесі навчання грі на інструменті, 

Розвиток музичних здібностей у процесі навчання грі на інструменті. 

 

І. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ: 

1. Вибрати правильні відповіді із декількох запропонованих варіантів. Основні прийоми 

роботи по заучуванню музичного твору напам’ять (В. Муцмахер): 

А) виділення смислових опорних пунктів 

Б) встановлення логіки розвитку музичної думки 

В) смислове угрупування (смислове розділення) 

Г) смислове співвіднесення 

Ваша відповідь_________ 

2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари). 

До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). 

Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, 

позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари): 

1. Наочно-слуховий метод А) показ дій вихователем 

2. Словесні методи  Б) виразне виконання музики вчителем, прослуховування 

творів у аудіозапису 

3. Наочно-зорові методи В) бесіда, розповідь, пояснення, запитання, уточнення, 

зауваження 

4. Наочно-практичні методи Г) тренування 

5. Практичний метод Д)  ілюстрації, навчальні посібники, картки, іграшки 

Ваша відповідь:  

1 =____, 2 =____ , 3 =____, 4 = ____, 5 = ____. 

3. Вибрати правильні відповіді з декількох запропонованих варіантів. Основні рухово-моторні 

навички: 

А) просторова точність пальцьового апарату 

Б) швидкість 

В) ритмічність 

Г) економність мускульної енергії  

Д) сенсо-моторна координація  

Ваша відповідь_________ 

4. Завдання з множинним вибором: вибрати одну правильну відповідь із кількох запропонованих. 

Мотивація – це: 

А) психофізіологічний процес, що стимулює і підтримує поведінкову (пізнавальну)  активність 

на певному рівні 

Б) спонукання до діяльності, пов’язане із задоволенням потреб суб’єкта 

В) стійка схильність індивіда до певної діяльності (музичної) 

Ваша відповідь_______________ 



5. Завдання відкритої форми – передбачає вільну відповідь студента на визначене запитання. 

Види музичної пам’яті: слухова, зорова, рухово-моторна, конструктивно-логічна і 

_________________________________________. 

6. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) 

До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). 

Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, 

позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари): 

Метод навчання Опис методу 

1. Пояснювально-ілюстративний  А) організація відтворення учнями 

продемонстрованих вчителем способів діяльності за 

визначеним алгоритмом 

2. Репродуктивний Б) учитель повідомляє готову інформацію, 

використовуючи словесні пояснення та різні наочні 

засоби, а учні сприймають і фіксують її у пам’яті 

3. Проблемного викладу  

 

В) завдання, поставлене вчителем, частково 

вирішується студентом: учитель ставить проблемне 

завдання, видiляє промiжнi етапи його розв'язання, 

спрямовує пошуки учнiв; учнi сприймають завдання, 

осмислюють його умову, розв'язують промiжнi 

частковi завдання, застосовуючи наявнi знання 

4. Евристичний  Г) викладач ставить перед студентами проблему і сам 

показує шлях її вирішення, при цьому студенти 

стежать за логікою розв'язування проблеми 

Ваша відповідь: 

1 =____, 2 =____ , 3 =____, 4 = ____. 

7. Вибрати правильні відповіді з декількох запропонованих варіантів. Способи довільного 

заучування за В. Шадріковим: 

А) угрупування 

Б) узагальнення  

В) осмислення 

Г) структурування 

Д) повторення 

Ваша відповідь_________ 

8. Завдання з множинним вибором: вибрати одну правильну відповідь із кількох запропонованих. 

Методика навчання – це: 

А) спосіб досягнення мети, сукупність прийомів та операцій 

Б) вчення  про способи викладання предмета 

В) дидактичні вимоги, установки, які забезпечують ефективність навчального процесу 

Ваша відповідь_______________ 

9. Вибрати правильні відповіді з декількох запропонованих варіантів. Методи розвитку 

музично-ритмічної здатності: 

А) простукування або проплескування ритмічного рисунку 

Б) начертання ритмосхем 

В) підбір танцювальних рухів під музику 

Г) показ викладача або гра в ансамблі 

Д) слухання музики 

Ваша відповідь_________ 



10. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) 

До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). 

Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, 

позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари): 

1. Віртуозність А) здатність музиканта до високохудожнього втілення 

звукових образів засобами раціональних ігрових рухів 

2. Технічна майстерність Б) вільне  володіння музичним  інструментом,  що  

забезпечує емоційно-яскраве втілення  музичного  твору  в 

реальному  звучанні на основі слухо-моторних  і  

психофізіологічних  даних,  виконавських  вмінь і навичок 

3. Виконавська майстерність В) досконале і невимушене володіння різноманітними  

формами музично-ігрових  рухів  

Ваша відповідь: 

1 =____, 2 =____ , 3 =____. 

11. Вибрати правильні відповіді з декількох запропонованих варіантів. Методи музичного 

навчання: 

А) словесний 

Б) наочно-слуховий 

В) наочно-практичний 

Г) практичний 

Д) евристичний 

Ваша відповідь_______________ 

12. Завдання на відтворення правильної послідовності (потребує переструктурування даних).  

Студент повинен проставити порядкові номери компонентів дій, розташованих у вільному 

порядку. Визначити послідовність основних стадій розвитку музично-ритмічної здатності: 

А) використання математичного рахунку у зовнішньому ритмі   

Б) відчуття ритмічних одиниць такту і його змісту як частини музичної форми 

В) внутрішнє відчуття ритмічних одиниць 

Г) внутрішнє відчуття ритмічних одиниць у значних відрізках форми 

Ваша відповідь: 1  – ___,  2  – ___, 3  – ____, 4  – ____. 

13. Вибрати правильні відповіді з декількох запропонованих варіантів. Принцип гуманізації 

виховання передбачає: 

А) здійснення будь-якого впливу на особистість з урахуванням її індивідуальних особливостей: 

темпераменту, характеру, здібностей, інтересів, нахилів 

Б) довіру до дитини, доброту та чуйність 

В) емпатійне ставленні до особистості, діалогізм спілкування 

Г) застосування індивідуально-орієнтованих методів виховання  

Ваша відповідь_______________ 

14. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) 

До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). 

Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, 

позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари): 

Види мотивації  

1. Зовнішня мотивація  А) прагнення музиканта досягати і перевершувати стандарти 

досконалості 

2. Мотивація досягнення 

успіху 

Б) прагнення займатися музичною діяльністю  незалежно від 

будь-яких зовнішніх факторів 



3. Внутрішня мотивація  В) прагнення до таких дій, які дають шанси на творчий 

розвиток особистості і відчуття реалізації власних 

потенційних можливостей 

4. Мотивація самореалізації 

та саморозвитку 

Г) прагнення отримати винагороду (уникнути покарання) 

Ваша відповідь: 

1 =____, 2 =____ , 3 =____, 4 = ____. 

15. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари). 

До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). 

Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, 

позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари): 

1. Дрібна техніка  А) арпеджіо, подвійні ноти 

2. Велика техніка Б) стрибки, акорди 

1 =____, 2 =____ . 

16. Вибрати правильні відповіді з декількох запропонованих варіантів. Практичні методи 

музичного навчання: 

А) метод виконання етюдів 

Б) створення художнього контексту 

В) інтонаційно-стильового осягнення музики 

Г) художнього вправляння 

Д) тренування 

Ваша відповідь_______________ 

17. Вибрати правильні відповіді з декількох запропонованих варіантів. Способи 

запам’ятовування музичного твору за І. Гофманом: 

А) опрацювання тексту твору без інструмента 

Б) виділення смислових опорних точок 

В) робота над технічними труднощами  

Г) робота над твором без нот і без інструмента 

Ваша відповідь______________ 

18. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) 

До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). 

Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, 

позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари): 

1. Методи опанування 

оптимальним концертним 

станом, які водночас 

сприяють розвитку вольової 

сфери музиканта 

А) постановка конкретних завдань та зосередження на 

виконуваному матеріалі; програвання музичного твору 

при включеному радіо, при яскравому світлі, що б'є в 

очі, сидячи на незручному стільці; спеціальні тренінги 

(К. Станіславський, Л. Баренбойм) 

2.  Методи розвитку уяви, 

фантазії 

 

Б) психологічна адаптація к ситуації публічного 

виступу, гра перед уявною аудиторією, обігравання 

програми; рольова підготовка; виявлення потенційних 

помилок («генералізація» навички) 

3. Прийоми тренування 

уваги для музикантів 

 

 

В) проведення різноманітних  предметних, рольових 

ігор: інсценування пісень, театралізація, написання 

літературних творів (віршів, казок, оповідань), підбір і 

виконання танцювальних рухів під музику, підбір на 

слух, імпровізація та ін. 



Ваша відповідь: 

1 =____, 2 =____ , 3 =____. 

19. Завдання з множинним вибором: вибрати одну правильну відповідь з кількох 

запропонованих. Артистизм – це: 

А) емпатійне ставлення до музичного образу 

Б) зовнішня емоційність, ексцентричність поведінки 

В) здатність до комунікативного впливу на публіку шляхом зовнішнього вираження артистом 

внутрішнього змісту художнього образу 

Ваша відповідь_________ 

20. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) 

До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). 

Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, 

позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари): 

Основні рухово-моторні 

навички: 
Віртуозно-технічні якості: 

1. Просторова точність пальцевого 

апарату 

А)  високий рівень виконавської «форми», розвинуті 

психофізіологічні якості, м’язова свобода, 

відсутність затисків 

2. Звукова та ритмічна рівність Б) здатність безпомилково потрапляти саме на ті 

клавіші, кнопки і лади, які позначені в нотному тексті 

3. Швидкість В) здатність здійснювати раціональні, мінімальні за 

розмахом, суворо вивірені пальцеві рухи 

4. Економність мускульної енергії Г) рівномірність звукового та ритмічного боків 

виконання 

5. Витривалість Д) швидкість рухово-моторних реакцій на основі 

мислення та здатності миттєво відтворювати слухові 

уявлення звукових послідовностей  у процесі 

виконання. 

Ваша відповідь: 

1 =____, 2 =____ , 3 =____, 4 = ____. 

21. Вибрати правильні відповіді з декількох запропонованих варіантів. Порушення ритмічної 

рівності особливо часто виникають: 

А) у технічно складних місцях 

Б) після пауз 

В) внаслідок забування 

Г) після довгих або дрібних тривалостей 

Ваша відповідь_________ 

22. Вибрати правильні відповіді з декількох запропонованих варіантів. Основні музичні 

здібності (за Б. Тепловим): 

А) тактильні відчуття   

Б) музично-ритмічне почуття  

В) ладове почуття 

Г) відчуття тембру 

Д) музично-слухове уявлення 

Ваша відповідь_________ 

23. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари). 



До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). 

Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, 

позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари): 

1. Загальномузичні здібності   А) уява, образне мислення, здатність до адекватного 

втілення композиторського задуму в інтерпретації  

2. Безпосередньо-виконавські здібності  Б) музична пам’ять, музичне мислення 

3. Музично-продуктивні (творчі) 

здібності  

В) віртуозно-технічна здатність, увага, воля 

1 =____, 2 =____ , 3 =____. 

24. Завдання на відтворення правильної послідовності (потребує переструктурування даних).  

Студент повинен проставити порядкові номери компонентів дій, розташованих у вільному 

порядку. Встановіть вірну послідовність роботи над поліритмічними поєднаннями у 

творах: 

Наприклад: в одному голосі – тріолі вісімками, в іншому – рівномірне чергування вісімок 

А) по черзі пограти партії правої та лівої рук для того, щоб навчитись на одну часову одиницю 

виконувати різну кількість звуків 

Б) переконавшись, що виконання одного голосу доведене до автоматизму, додати інший, і, 

спрямувавши на нього увагу, домогтися впевненого виконання ритмічного малюнку першого 

голосу 

В) пограти якийсь один голос, домагаючись бездоганного виконання ритмічного малюнку 

Ваша відповідь: 1  – _____, 2  – ______, 3  – ______. 

25. Вибрати правильні відповіді з декількох запропонованих варіантів. Розвитку мотивації до 

занять музичною діяльністю сприяє: 

А) гармонійне співвідношення здібностей і вимог діяльності (коли вимоги не перевищують 

здібності, а здібності – вимоги) 

Б) виправдування невдачі недостатністю докладених зусиль 

В) виправдування невдачі нестачею здібностей або інших особистісних якостей 

Г) усвідомлення власної компетентності, що підкріплюється справедливим заохоченням або 

винагородою 

Д) повна концентрація уваги, думок і почуттів на справі, виключення зі свідомості сторонніх 

думок і почуттів, своєрідне психологічне злиття з виконуваною дією («відчуття потоку») 

Ваша відповідь_______________ 

26. Вибрати правильні відповіді з декількох запропонованих варіантів. Види розумових 

операцій: 

А) узагальнення 

Б) класифікація 

В) синтез 

Г) уявлення 

Д) порівняння 

Є) угрупування  

Ваша відповідь___________________ 

27. Завдання з множинним вибором: вибрати одну правильну відповідь з кількох 

запропонованих. Артистизм включає в себе: 

А) сценічне перевтілення 

Б) сценічне перевтілення і сценічні рухи 

В) сценічне перевтілення, сценічні рухи і сценічну увагу 

Ваша відповідь___________________ 



28. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) 

До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). 

Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, 

позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари): 

Основні прийоми роботи із 

заучування музичного твору 

напам'ять 

Опис прийому 

1. Смислове співвіднесення  А) звернення у разі забування тексту до певної 

смислової точки, що дозволяє перейти до чергової 

серії  виконавських дій 

2. Виділення смислових опорних 

пунктів   

Б) поділ твору на окремі фрагменти, епізоди, кожен з 

яких є відносно завершеною частиною музичного 

матеріалу 

3. Смислове угрупування  

 

В) використання мисленнєвих операцій для 

співставлення характерних особливостей мелодичного 

розвитку, тонального і гармонічного плану та ін. 

Ваша відповідь: 

1 =____, 2 =____ , 3 =____. 

29. Завдання з множинним вибором: вибрати одну правильну відповідь із кількох 

запропонованих. Поліфонічний слух – це здатність: 

А) розрізняти відносну висоту музичних звуків 

Б) сприймати та відтворювати музичні інтонації, великі та дрібні відрізки мелодії 

В) диференційовано сприймати декілька самостійних мелодичних ліній 

Г) подумки уявляти значні музичні фрагменти 

Ваша відповідь___________________ 

30. Завдання з множинним вибором: вибрати одну правильну відповідь із кількох 

запропонованих. Застосування технології проблемного навчання в класі спеціального 

музичного інструменту передбачає створення проблемних ситуацій шляхом: 

А) постановки завдань, виконання яких є об’єктивною трудністю для учня на певному етапі 

навчання і які лише частково можуть бути вирішені ним самостійно (корекція аплікатури, зміна 

позиції) 

Б) цілком самостійного вирішення учнем технологічних і творчих завдань 

В) організація відтворення учнями продемонстрованих вчителем способів діяльності 

Ваша відповідь_______________ 

31. Вибрати правильні відповіді із декількох запропонованих варіантів. При діагностиці 

музичних здібностей, зазвичай, застосовують тести на наявність: 

А) почуття ритму 

Б) музичного слуху 

В) почуття тембру 

Г) віртуозно-технічних навичок 

Ваша відповідь___________________ 

32. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) 

До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). 

Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, 

позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари): 

 

 



Аспекти музичного мислення 

1. Наочно-образне А) передача своїх життєвих вражень у звуках музики, на основі 

їх осмислення використання закономірностей музичної логіки, 

що розкривається в гармонії і музичній формі 

2.  Абстрактно-логічне Б) осмислення звуків музики у процесі власних практичних дій 

на інструменті, вміння знаходити найкращі способи виконання 

нотного тексту 

3.  Наочно-дієве 

 

В) коли в процесі свого музичного сприйняття слухач оперує 

уявленнями про звуки, інтонації і гармонії, гра яких пробуджує 

в ньому різні почуття, спогади, образи 

Ваша відповідь: 

1 =____, 2 =____ , 3 =____. 

33. Завдання на відтворення правильної послідовності (потребує переструктурування даних). 

Студент повинен проставити порядкові номери компонентів дій, розташованих у вільному 

порядку. Встановіть вірну послідовність в ієрархічній структурі особистості, визначеній 

К. Платоновим: 

А) рівень спрямованості особистості (інтереси, погляди, ціннісні установки) 

Б) рівень темпераменту 

В) рівень особливостей психічних процесів (відчуття, сприйняття, уваги та ін.) 

Г) рівень досвіду (знання, уміння і навички, звички) 

Ваша відповідь: 1  – ___,  2  – ___, 3  – ____, 4  – ____. 

34. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) 

До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). 

Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, 

позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари):  

Методи і прийоми засвоєння 

ритмічних співвідношень у творі 
Виконавська ситуація  

1. Рахунок із додаванням складу «і» 

(раз-і, два-і) 

А) різні поліритмії: в одному голосі – тріолі 

вісімками, в іншому – рівномірне чергування 

вісімок та ін. 

2. Дроблення рахунку шляхом 

додавання до складу «і» наступного 

складу – «та» (раз-та-і-та, два-та-і-та) 

Б) поєднання парної і непарної кількості 

тривалостей (наприклад – чотири вісімки + 

тріоль вісімками + тріоль вісімками 

3. Поділ однієї й тієї ж часової одиниці  

(тривалості) на різні ритмічні фігури 

В) пунктирний ритм (багаторазове повторення 

формули: вісімка з крапкою+шістнадцята); 

«вирівнювання» ритмічного малюнку на зразок: 

8 шістнадцятих, синкопа (шістнадцята + вісімка 

+ шістнадцята)+4 шістнадцятих та ін. 

4. Спрямування уваги на якийсь один 

голос фактури, переключення уваги з 

одного голосу на інший, окреме 

виконання партій рук для того, щоб 

навчитись на одну часову одиницю 

виконувати різну кількість звуків 

Г) допоміжний засіб для з’ясування нескладних 

ритмічних співвідношень на зразок: половинна, 4 

вісімки, чвертка+4 шістнадцяті, половинна та ін. 

Ваша відповідь: 

1 =____, 2 =____ , 3 =____, 4 = ____. 



35. Вибрати правильні відповіді з декількох запропонованих варіантів. Основні складові 

музично-професійної підготовленості: 

А) слухово-рухові уміння і навички 

Б) художній смак і виконавський стиль 

В) музично-теоретична підготовка 

Г) творчі здібності  

Ваша відповідь_______________ 

36. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари). 

До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). 

Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, 

позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари): 

Принципи: Правила: 

1. Науковості та доступності А)  єдина логіка навчального процесу та взаємозв’язок усіх 

його частин 

2. Системності та послідовності Б) застосування проблемних технологій навчання: 

постановка перед учнями різноманітних проблемних 

завдань, організація навчально-пошукової та науково-

дослідної діяльності учнів 

3. Свідомості та ініціативності В) виховання музиканта відбувається на основі сучасних 

досягнень музичної педагогіки і методики 

1 =____, 2 =____ , 3 =____. 

37. Завдання з множинним вибором: вибрати одну правильну відповідь із кількох 

запропонованих. Одним з основних завдань професійного вдосконалення учня 

спеціального класу є: 

А) формування музично-художніх здібностей: образного мислення, музикальності, пам'яті, 

музичного слуху, ритму, уяви, художнього смаку 

Б) засвоєння методики проведення індивідуального уроку з фаху 

В) засвоєння профілюючих навичок концертмейстерської роботи 

Ваша відповідь_______________ 

38. Завдання з множинним вибором: вибрати одну правильну відповідь із кількох 

запропонованих. Основною умовою виявлення та розвитку музичних здібностей є: 

А) залучення дитини до музичної діяльності 

Б) інтерес до занять музикою 

В) наявність у дитини всіх необхідних природних задатків 

Ваша відповідь_________ 

39. Завдання з множинним вибором: вибрати одну правильну відповідь із кількох 

запропонованих. 

Яка здатність допомагає артисту здійснювати комунікативний вплив на публіку та 

«примусити» її «повірити» у його трактовку художнього образу? 

А) сценічна увага 

Б) сценічна переконаність  

В) емпатія 

Ваша відповідь_______________ 

40. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари). 

До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). 

Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, 

позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари): 



1. Сценічне перевтілення 

 

А)  зосередженість музиканта під час втілення інтерпретації на тих 

чи інших об'єктах, пов'язаних з процесом виконання твору на сцені 

2. Сценічна увага Б) довільне керування людини власною поведінкою 

3. Воля В) здатність музиканта-виконавця діяти у логіці змісту втілюваного 

музичного образу 

1 =____, 2 =____ , 3 =____. 

41. Вибрати правильні відповіді з декількох запропонованих варіантів. Властивості сценічної 

уваги: 

А) амбівалентність  

Б) перемикаємість   

В) емпатія 

Г) сконцентрованість  

Ваша відповідь_______________ 

42. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари). 

Яким музичним спеціалізаціям, на вашу думку, найкраще відповідають кола сценічної 

уваги з числа визначених Станіславським?  

Кола сценічної уваги: Музична спеціалізація:  

1. Велике А) Піаніст, домрист, баяніст 

2. Середнє Б) Оперний співак 

3. Мале В) Диригент  

1 =____, 2 =____ , 3 =____. 

ІІ. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:  

Підготувати письмову роботу: методико-виконавський аналіз одного музичного твору,                       

1 блок (виконавський). 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН: 

1. Композитор, назва твору. 

2. Епоха, стиль, короткі відомості про композитора: прізвище, ім’я, по-батькові, роки життя, 

країна, творчий шлях. 

3. Назва збірника, опус, для якого класу індивідуального розвитку учня ДШЕВ призначений 

твір, можливі редакції. 

4. Текстологічні засоби музичної виразності: 

А) жанрова характерність (марш, вальс, танго, народна пісня або танець, варіації, соната, рондо, 

концерт, сюїта, фуга);  

Б) стилістичні особливості (академічна музика: бароко, класицизм, романтизм, модернізм 

(імпресіонізм, експресіонізм, футуризм), постмодернізм, неокласицизм; естрадна: джаз, рок, 

популярна, розважальна музика (танго, мюзет), ф’южн); народна музика (фолк).  

В) форма (одночасна, двохчасна, трьохчасна проста і складна, сонатна, куплетно-варіаційна, 

рондо), прийоми формоутворення;  

Г) тип і особливості фактури (поліфонічна, гомофонно-гармонічна); 

Д) будова мелодії: провідний тип мелодики; характер розвитку музичного матеріалу 

(повторення, контраст, варіювання (неперервне, секвенційне)); характеристика тематичного 

матеріалу (характер руху мелодії: поступовий, стрибкоподібний); 

Є) ладотональність (тональний план, відхилення, модуляції), гармонія; 

Ж) темп, метро-ритмічні особливості. 

5. Зміст та художній образ (ідея) твору: 



А) Встановлення логіки розгортання музичної думки (будова твору, співвідношення частин, 

фразування, розподіл основних і другорядних кульмінацій); 

Б) Моделювання: схематичне зображення виконавського проекту (В. Міцкевич, Методика. 

с. 78, схема 9); 

В) Характеристика музичних образів; можливе коло асоціацій та аналогій; 

Г) Основна ідея твору. 

6. Виконавські засоби виразності, які сприяють втіленню художнього образу (ідеї) твору: 

А) виконавські особливості: темп,  агогіка; динаміка, нюансування; артикуляція, штрихи; тембр 

(регістр); 

Б) музично-виконавські прийоми; 

В) перекладення (аранжування, виконавська транскрипція) – для творів, створених в оригіналі 

для іншого інструменту. 

Оформлення письмової роботи: Times New Roman, 12 пт., міжрядковий відступ – 1.   

 

ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ: 

Модульна контрольна робота складається з 42 тестових завдань і 1 практичного завдання 

(письмова робота: методико-виконавський аналіз одного музичного твору), виконання якого 

оцінюється в 5 балів. 

Для визначення модульної оцінки спочатку треба визначити бал за виконання тестової 

складової контрольної роботи. Для цього треба вирахувати відсоток правильних відповідей від 

загальної кількості тестових завдань (42).   

У наведеній нижче таблиці позначено, який відсоток правильних відповідей відповідає певному 

балу за національною шкалою оцінювання:  

Рівні навчальних досягнень Нарахування балів 

Високий – 5 балів  Дано вірних відповідей від 100 до 91% 

Достатній – 4 бали Дано вірних відповідей від 71 до 90% 

Середній – 3 бали Дано вірних відповідей від 51 до 70% 

Початковий – 2 бали Дано вірних відповідей від 0 до 50% 

Під час оцінювання письмової роботи враховуються такі критерії: 

- наявність усіх обов’язкових елементів роботи 3 бали 

- грамотність та логічність викладу, структурування тексту 2 бали 

Всього: 5 балів 

Таким чином, ми отримуємо дві оцінки – за тестові завдання і за практичну роботу.  

Модульна оцінка буде середнім арифметичним цих двох балів.  

 

 

 

 


