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1. Опис виробничої (концертно-виконавської) практики 
 

 

Найменування показників 

Характеристика практики 

за формами навчання 

Денна Заочна 

Виробнича (концертно-виконавська) практика 

Вид практики Обов’язкова  

Загальний обсяг кредитів / годин 6/180 - 

Курс 4 - 

Семестр 7 - 

Кількість змістовних компонентів з розподілом: 3 - 

Обсяг кредитів 6 - 

Обсяг годин 180 - 

Тривалість (у тижнях) 4 - 

Форма семестрового контролю залік - 
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2. Бази практики 

Базою проходження виробничої (концертно-виконавської) практики є Навчальна 

лабораторія виконавської майстерності Інституту  мистецтв  Київського  

університету  імені  Бориса Грінченка. 

 

 

Колективи 

бази 

практики 

 

 

Камерний оркестр 

 

 

Ансамбль 

народних 

інструментів 

«Accordion 

Nobile» 

 

Ансамбль 

гітаристів 

«Аnimа» 

 

 

Окремі малі 

ансамблеві 

форми 

(фортепіано) 

Керівники 

практики 

Касьянов В.В. 

 

Сподаренко В.М. Тущенко М.М. Романенко А.Р. 

Група  

ММб-1-18-

4.0д 

 

1.Будник О.А., 

саксофон 

2.Мамецька Я.О., 

кларнет 

3.Примаченко К.С., 

саксофон 

 

1.Майсак О.К., 

акордеон 

2.Христенко Б.С., 

бандура 

3.Першута О.В., 

бандура 

 

1.Білий І.В.,  

гітара  

2.Татарнєв Н.В., 

гітара 

 

1.Бегерська Є.М. 

2.Болгова А.Є. 

3.Матущак М.О. 

4.Гусак М.А. 

5.Груша Р.Ю. 

6.Сорокіна А.М. 

 

 
 

 



4 

 

3. Мета та завдання практики 

 Мета практики – набуття практичного досвіду в галузі концертного 

виконавства шляхом створення особистої художньо-виконавської концепції 

концертного виступу у складі ансамблю/оркестру.  

 Завдання практики: 

 набуття практичного досвіду щодо добору інструментально-виконавського 

репертуару для концертного виступу;  

‒ формування практичних навичок у використанні знань з 

інструментознавства та інструментування, з циклу музично-теоретичних 

дисциплін для здійснення аналізу перекладення музичних творів для 

інструментального складу ансамблю (оркестру);  

‒ ознайомлення студентів зі специфікою адаптації музики для різних 

інструментальних складів ансамблю (оркестру);  

‒ опанування навичками соліста інструментального колективу, пов’язаних зі 

створенням та реалізацією художньої концепції музичного образу;  

‒ розвиток навичок оркестрового та ансамблевого виконання, репетиційної 

роботи та концертного виступу.  

 У результаті проходження практики у студента поглиблюються 

знання та вміння. 

– Знати: 

 особливості перекладення, адаптації та інструментування музичних творів 

для різних інструментальних складів ансамблів; 

 принципи інтерпретації художнього образу в інструментально-

виконавській діяльності; 

 базові теоретичні та практичні закономірності музичного мистецтва, 

усвідомлювати його художньо-естетичну природу; 

 інструментально-виконавські та музично-виражальні прийоми розкриття 

художнього образу і драматургії твору. 

– Уміти: 

 організувати інструментальний колектив (ансамбль, оркестр) в процесі 

репетиційної роботи; 

 створювати та реалізовувати власну художню концепцію в 

інструментально-виконавській діяльності шляхом добору відповідного 

інструментального репертуару для концертного виступу; 

 здійснити перекладання, адаптацію музичного твору до інструментального 

складу колективу (ансамблю); 
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 здійснювати концертно-виконавську діяльність в умовах публічного 

виступу; 

 виявити навички сценічної культури, вербальної і невербальної комунікації 

з глядачем у процесі концертного виступу; 

 виявити готовність до планування й організації виконавського процесу, 

концертних програм і культурно-мистецьких проєктів; 

 володіти навичками оркестрової та ансамблевої гри. 

 

Проходження виробничої (концертно-виконавської) практики сприяє 

формуванню у студентів таких загальних та фахових компетентностей. 

 
Програмні 

компетентності 

Код Значення компетентності 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК 2 Знання та розуміння предметної області та  розуміння 
професійної діяльності. 

ЗК 3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 4 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 5 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел. 

ЗК 6 Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК 7 Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 8 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 11 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 
робіт. 

ЗК 12 Здатність працювати автономно. 

ЗК 14 Навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій. 

ЗК 15 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

(СК) 

СК 1 Здатність демонструвати   достатньо   високий 
рівень виконавської майстерності. 

СК 2 Здатність створювати та реалізовувати власні  художні 
концепції у виконавській діяльності. 

СК 3 Здатність усвідомлювати художньо-естетичну 
природу музичного мистецтва. 

СК 4 Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та 
взаємозалежності між теорією та практикою  музичного 

мистецтва. 

СК 5 Здатність використовувати знання про основні  закономірності 
й сучасні досягнення у теорії, історії та методології 
музичного мистецтва. 

СК 6 Здатність використовувати професійні знання та навички в 
процесі творчої діяльності. 

СК 7 Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та 

використовувати професійні знання у практичній діяльності. 
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СК 9 Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього 
образу. 

СК 10 Здатність застосовувати базові знання провідних музично-
теоретичних систем та  концепцій. 

СК 11 Здатність оперувати професійною термінологією. 

СК 12 Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню 
інформацію та застосовувати її в процесі практичної 
діяльності. 

СК 13 Здатність використовувати широкий спектр 
міждисциплінарних зв’язків. 

СК 14 Здатність демонструвати базові навички ділових комунікацій. 

СК 15 Здатність здійснювати редакторську / менеджерську / 
аранжувальну діяльність в сфері музичного мистецтва. 

СК 17 Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні 

технології музикознавчої, виконавської, композиторської, 

диригентської, педагогічної діяльності. 

СК 18 Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними 

вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, 

музикознавстві та музичній педагогіці. 

 

4. Результати проходження практики 

 

У результаті проходження практики студенти осягають специфіку 

концертно-виконавської роботи в складі інструментального колективу 

(ансамбль, оркестр), демонструють уміння підбору концертного репертуару 

для інструментального колективу та проведення його аналізу. 

 

Програмні результати навчання: 

 
Код Значення програмного результату 

ПРН 1 Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну майстерність 
володіння інструментом на належному фаховому рівні під час виконавської 
діяльності. 

ПРН 2 Володіти методами та навичками оркестрової та ансамблевої гри, репетиційної 
роботи та концертних виступів. 

ПРН 3 Демонструвати різні методики удосконалення виконавської діяльності. 

ПРН 4 Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, 
стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та художнього змісту. 

ПРН 5 Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, створювати його 
художню інтерпретацію. 

ПРН 8 Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі створення 

виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій. 

ПРН 9 Демонструвати володіння теоретичними та практичними основами 
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інструментування, аранжування музики та композиції, вміння здійснювати 
переклад музичних творів  для різних колективів (оркестру, ансамблю). 

ПРН 17 Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних стилів різних 

епох. 

 

5. Структура виробничої (концертно-виконавської) практики 

VII семестр 

 
Етапи проходження практики та види діяльності студентів Розподіл годин 

між видами 

робіт 

 

Змістовий модуль 1. Організаційна діяльність студента-практиканта 

Етап 1. Підготовча робота практиканта  

(може проводитися на платформах Google Meet/Zoom) 

1. Настановча конференція 

    Ознайомлення з вимогами до оформлення звітної документації: 

• змістом практики; 

• звітною документацією: 

o індивідуальним планом роботи студента-практиканта;  

o змістом та особливостями ведення щоденника практики; 

o аналізом студентом-практикантом адаптованого 

(перекладеного) до інструментального складу колективу 

музичного твору, з яким виконуватиметься концертна 

програма;  

o письмовим звітом (у формі есе). 

2  

Етап 2. Активний етап роботи практиканта 

2. Добір інструментально-виконавського репертуару (адаптація за 

потреби партії фортепіано) 

6 

3. Підготовка до проведення занять (репетицій); 

проведення занять (репетицій)  

50 

4. Осмислення та оцінка проведених занять (репетицій); фіксація 

записів в індивідуальному плані та щоденнику 

4 

5. Проєкт аналізу (адаптації, перекладення, інструментування, 

виписування інструментальних партій тощо) обраного музичного твору 

для інструментального складу колективу 

28 

Разом 90 

Змістовий модуль 2. Підбір форм і методів роботи на заняттях з ансамблю 

(оркестрового класу); робота студента-практиканта у взаємодії з керівником від бази 

практики та керівником практики від Університету 
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6. Проведення занять (репетицій). Осмислення та оцінка проведених 

занять (репетицій). Фіксація записів в індивідуальному плані та 

щоденнику 

40 

7. Підготовка до пробного виступу (передконцертна репетиція) 
6 

Етап 3. Звітно-підсумкова діяльність студента-практиканта 

(може проводитися на платформах Google Meet/Zoom) 

8. Пробний виступ, який повинен бути записаний і завантажений в 

ЕНК відповідної дисципліни 

24 

9. Захист аналізу адаптації/перекладення вибраного і підготовленого 

твору для інструментального складу колективу 

20 

Разом 90 

Усього 180 

 

6. Зміст практики (VII семестр) 

6.1. Особливості організації і проведення практики 

 

Змістовий модуль 1. Організаційна діяльність студента-практиканта 

 

Етап 1. Підготовча робота практиканта (2 год.) 

1. Настановча конференція. Ознайомлення з програмою та змістом 

виробничої (концертно-виконавської) практики, умовами її проведення, 

правилами заповнення документації, вимогами до звітності та оцінювання її 

результатів. Знайомство з керівником від бази практики та керівником 

практики від Університету.  

 

Етап 2. Активний етап роботи практиканта (88 год.)  

2. Добір інструментально-виконавського репертуару (адаптація за 

потреби партії фортепіано). Узгодження методично доцільного твору від 

бароко до сучасності для інструментального складу колективу.   

3. Підготовка до проведення занять (репетицій); проведення занять 

(репетицій). Ознайомлення з наявністю потрібних музичних інструментів, 

технічним оснащенням (пюпітри, підсилювачі звуку, мікрофони). Кожне 

заняття працювати над інтерпретацією вибраного твору для 

інструментального складу колективу. Проведення занять (чотири). 

4. Осмислення та оцінка проведених занять (репетицій); 

фіксація записів в індивідуальному плані та щоденнику. Розгляд форм і 

методів роботи на заняттях з ансамблю (оркестрового класу). Обговорення з 
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керівником від бази практики та складання плану проведення репетиційного 

процесу, регулярне ведення щоденника. 

5. Проєкт аналізу (адаптації, перекладення, інструментування, 

виписування інструментальних партій тощо) обраного музичного твору 

для інструментального складу колективу. Ознайомлення з особливостями 

вибраного твору (переклад, інструментування, виписування музичних партій 

і тем згідно партій музичних інструментів оркестру або ансамблю). 

 

Змістовий модуль 2. Підбір форм і методів роботи на заняттях з 

ансамблю (оркестрового класу); робота студента-практиканта у 

взаємодії з керівником від бази практики та керівником практики від 

Університету 

 

Етап 2 (продовження). Активний етап роботи практиканта (46 год.) 

6. Проведення занять (репетицій). Осмислення та оцінка 

проведених занять (репетицій). Фіксація записів в індивідуальному 

плані та щоденнику. Продовження репетицій в контексті покращення 

інтерпретації вибраного твору. Проведення занять (два). Розгляд форм і 

методів роботи на заняттях з ансамблю (оркестрового класу). Продовження 

регулярного ведення щоденника та складання індивідуального плану.  

7. Підготовка до пробного виступу (передконцертна репетиція). 

Проведення передконцертної репетиції в умовах, наближених до 

виступу. Обговорення з керівником від бази практики недоліків у виконанні 

під час передконцертної репетиції. 

 

Етап 3. Звітно-підсумкова діяльність студента-практиканта (44 год.) 

8. Пробний виступ, який повинен бути записаний і завантажений в 

ЕНК відповідної дисципліни або на Google Диск кафедральної пошти. Є 

основною формою контролю за проходженням практики, проводиться на 

сцені з обов’язковою відео-фіксацією. 

9. Захист аналізу адаптації/перекладення вибраного і 

підготовленого твору для інструментального складу колективу. Розгляд 

музичних творів, інструментованих (перекладених) для ансамблів малих 

форм.  
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6.2. Завдання для самостійної роботи для студентів-практикантів 

 

 реалізація здобутих практичних навичок та компетентностей в процесі 

проведення залікового заняття у формі пробного виступу; 

 укомплектування та заповнення звітної документації практики: 

o індивідуальний план роботи студента-практиканта; 
o щоденник з проходження практики, який відображає зміст 

виробничої (концертно-виконавської) практики (план роботи по 

дням); 
o аналіз студентом-практикантом адаптованого (перекладеного, 

інструментованого) музичного твору для інструментального складу 

колективу, з яким виконувалася концертна програма; 
Увесь процес виробничої (концертно-виконавської) практики є самостійною 

роботою. 
 

6.3.  Обов’язки студентів під час проходження практики 

 

Обов’язки студента-практиканта 

 Під час проходження виробничої (концертно-виконавської) практики 

студент повинен: 

 відвідувати заняття з практики;   
 опрацьовувати мистецтвознавчу та науково-методичну літературу, 

репертуарні збірники, інструментально-педагогічний репертуар 

студентів для підготовки і проведення занять з ансамблю (оркестрового 

класу); 
 мати розроблений індивідуальний план роботи, затверджений 

керівником від бази практики; 
 вести щоденник практики, де відображаються всі види діяльності, 

передбачені навчальним процесом виробничої (концертно-

виконавської) практики; 
 проаналізувати музичний твір для виконання на заліковому занятті у 

формі концертного виступу (особливості перекладення, 

інструментування). 
 

6.4. Обов’язки керівників практики від Університету  

та від бази практики 

 

Керівництво практикою 
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Керівництво виробничою (концертно-виконавською) практикою 

забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри інструментально-

виконавської майстерності Інституту мистецтв Київського університету імені 

Бориса Грінченка та Навчальна лабораторія виконавської майстерності 

Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка. 

 

Керівник практики від Університету: 

 бере участь у настановчій та підсумковій конференціях практики; 
 забезпечує контроль та постійне керівництво виконанням студентами 

індивідуального плану проходження практики; 
 надає консультації студентам щодо виконання індивідуального плану 

та програми практики; 
 аналізує та оцінює роботу студентів-практикантів; 
 надає методичну допомогу практикантам щодо організації та 

проведення аудиторних занять з ансамблю (оркестрового класу), 

аналізу адаптації музичного твору (інструментування, перекладення 

тощо); 
 відвідує заняття студентів-практикантів (залікові заняття у формі 

пробного та концертного виступів обговорює і оцінює з керівником від 

бази практики); 
 оцінює результати всіх видів роботи в період проходження студентами 

практики й виставляє оцінку; 
 перевіряє та оцінює звітну документацію студентів-практикантів; 
 складає звіт про підсумки проведеної практики; 
 у випадку неявки студентів на практику або виникненні проблемних 

ситуацій чи питань повідомляє про це письмово завідувача кафедрою. 
 

Керівник від бази практики: 

• надає студентам-практикантам організаційну та методичну допомогу 

щодо проведення індивідуально-творчої роботи; 
• переглядає індивідуальний план студента-практиканта, затверджує 

тему, мету і завдання занять (репетицій); 
• переглядає своєчасність ведення щоденника практики; 
• забезпечує трудову дисципліну студентів; 
• спостерігає, аналізує та оцінює роботу студентів-практикантів; 
• надає оцінку-відгук на студента-практиканта. 
 

7. Контроль навчальних досягнень 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
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Вид діяльності 

студента 

Форма  

звітності 
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Модуль 1 Модуль 2 
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ь 
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м
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ь
н

а 

к
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
ів

 

Участь у 

настановчій 

конференції 

Звіт про 

практику, 

документація 

2 1 2 - - 

Індивідуальний 

план роботи 

студента-

практиканта 

(розробка кожного 

заняття-репетиції) 

 

Звіт про 

практику, 

документація 

4 4 16 2 8 

Проведення занять 

(репетицій) 

Щоденник 4 4 16 2 8 

Щоденник 

виробничої 

(концертно-

виконавської) 

практики 

Щоденник 20 - - 1 20 

Аналіз 

(адаптування, 

перекладення, 

інструментування) 

музичного твору 

Розбір 

студентом-

практикантом 

адаптованого 

(перекладеного, 

інструментован

ого) музичного 

твору 

20 - - 1 20 

Письмовий звіт (у 

довільній формі) 

Звіт про 

практику, 

документація 

- - - - - 

Оцінка-відгук 

керівника від бази 

практики 

Звіт про 

практику, 

документація 

- - - - - 

Проведення 

передконцертної 

репетиції/ 

підготовки 

Колаборація в 

умовах, 

наближених до 

виступу 

5 - - 1 5 
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Проведення 

залікового заняття у 

формі пробного/ 

концертного  

виступу з ансамблем 

(оркестром) 

Виступ на  

сцені / 

публічний 

виступ з 

обов’язковим 

відео-записом 

30 - - 1 30 

Максимальна кількість балів 125 

Коефіцієнт визначення успішності 1,25 

Підсумковий рейтинговий бал 100 

 

7.2. Перелік звітної документації 

Звітна документація завантажується студентом у форматі .DOCX на 

Google Диск кафедральної пошти з титульним аркушем по завершенню 

проходження практики протягом наступного тижня. Аналіз звітних 

документів практиканта дозволяє керівнику від бази практики зробити 

висновки про якість виконаної студентом роботи, ступінь його 

підготовленості до самостійної концертно-виконавської колективної 

діяльності, ставлення до обраної професії.  

 

До звітної документації входять:  

1. Щоденник з проходження практики; 

2. Звіт з виконаної роботи, що має наступні розділи:  

 індивідуальний план роботи студента-практиканта;  
 звіт студента-практиканта про проходження виробничої 

(концертно-виконавської) практики;  
 аналіз (адаптування, перекладення) обраного концертного 

номеру; 
3. Оцінка-відгук на студента-практиканта, надана керівником від бази 

практики. 

 

Робота студента оцінюватиметься за такими параметрами: 

 рівень виконання індивідуального плану роботи; 

 коректність ведення щоденника; 

 оцінки за проведення занять-репетицій (шість); 

 оцінка за аналіз адаптації/перекладення музичного твору для 

інструментального колективу;  

 оцінка за передконцертну репетицію; 

 оцінка за пробний/концертний виступ; 
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 методичні та художньо-практичні вміння (доцільність вибору 

репертуару, якість розробки аналізу та інтерпретації музичного твору); 

 участь у роботі настановчої та звітної конференцій, відеозаписи, які 

висвітлюють пробний та концертний виступи; 

 систематичність відвідування та відповідальне ставлення студента до 

практики; 

 своєчасне подання керівнику звітних матеріалів; 

 творчий підхід до вирішення питань в процесі підготовки та виступів 

під час виробничої (концертно-виконавської) практики. 

 

7.3. Вимоги до звіту про практику 

У звіті студент-практикант висвітлює короткий зміст проведеної 

роботи, в ньому відображено позитивні й негативні сторони практики, 

сформульовано особисті поради та зауваження, письмові відгуки про виступ 

від інших практикантів (не менше трьох), самооцінка власної діяльності. 

Отже, звіт відбиває рівень підготовки студента до концертно-виконавської 

діяльності (в умовах колективу), рівень його загальної культури, ставлення 

до практики, сприяє виробленню навичок самоосвіти і самоконтролю. Це дає 

керівникам практики можливість врахувати і винести проблемні питання на 

обговорення у процесі проведення звітної конференції та спеціального 

опрацювання під час занять-репетицій. 

 

7.4.  Система контролю та критерії оцінювання  

 

Підсумковий контроль виконання завдань практики здійснюється після 

її завершення у формі звітної конференції. Оцінка за практику виставляється 

за наявності звітної документації з урахуванням рейтингових балів за видами 

діяльності практиканта, вноситься до заліково-екзаменаційної відомості та 

залікової книжки студента за підписом керівника. 
 

Критерії оцінювання 
 

Кількість 

балів 

Критерії 

90–100 Студент усвідомлює мету, зміст, завдання практики, виконує програму у 

повному обсязі. Здійснює аналіз (адаптації, перекладення) музичного твору для 

інструментального складу колективу. Бере участь у пробному виступі. 

Демонструє музично-художнє трактування твору; почуття стилю; технічну 

оснащеність; стабільність виконання; відчуття колективу. 
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82–89 Студент виявляє повний комплекс професійних компетентностей, творчий 

підхід до планування і проведення роботи з ансамблем (оркестром), здійснює 

методично доцільний добір твору від бароко до сучасності. Проте в роботі 

студента спостерігаються незначні помилки, які проявилися в аналізі (адаптації, 

перекладення) музичного твору для інструментального складу колективу та в 

процесі пробного виступу. 

75–81 

 

Студент виявляє хороший рівень професійної компетентності, але деякі аспекти 

діяльності – інструментальне виконання, добір та аналіз 

(адаптації/перекладення) музичного твору для інструментального складу 

колективу потребують вдосконалення. 

69–74 Студент демонструє посередній рівень професійних компетентностей. У 

проведенні пробного виступу не реалізовані художньо-виконавські можливості 

музичного твору, не розкрита драматургія та процес становлення музичного 

образу, аналіз (адаптації/перекладення) музичного твору здійснений з суттєвими 

порушеннями закономірностей логіки вираження його художньо-образного 

аспекту. 

60–68 Мінімально допустимий рівень фахових компетентностей, необхідних для 

подальшої професійної діяльності. Наявність суттєвих помилок у практичній 

роботі в процесі пробного виступу, невдале вирішення художніх завдань щодо 

добору музичного твору для інструментального складу колективу та його 

аналізу (адаптації/перекладення). Діяльність студента задовольняє мінімальні 

вимоги з практики. 

35–59 Робота студента не відповідає мінімальним вимогам необхідного рівня 

професійної компетентності, але є можливість повторного проведення 

залікового заняття у формі пробного виступу та удосконалення аналізу 

(адаптації/перекладення) музичного твору для інструментального складу 

колективу. 

1–34 Студент неспроможний до виконання фахової діяльності і має незадовільний 

рівень професійної компетентності, що потребує повторного проходження 

практики. 

 

7.5. Шкала відповідності оцінок 

 
Рейтингова 

оцінка  

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

А 90-100 балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними 

недоліками. 

В 82-89 балів 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок. 

С 75-81 балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 

кількістю помилок. 
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D 69-74 балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною 

кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або 

професійної діяльності. 

E 60-68 балів 
Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань 

(умінь). 

FX 35-59 балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного 

доопрацювання. 

F 1-34 балів 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 

повторного вивчення дисципліни. 

 

 

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА 

 

Основна література 

1. Актуальные проблемы ансамблевого исполнительства и педагогики : сб. 

статей. Екатеринбург : Урал. гос. консерватория им. М. П. Мусоргского, 

2011. 168 с. 

2.  Банщиков Г. Законы функциональной инструментовки. Учебное пособие. 

СПб. : Композитор, 1999. 240 с. 

3. Барсова И. О. Книга об оркестре. [2-е изд]. М. : Музыка, 1978. 208 с.  

4. Благой Д. Камерный ансамбль и различные формы коллективного 

музицирования // Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство : сб. 

науч. ст. (Науч. труды МГК им. П. И. Чайковского). Вып. 2. Сб. 15 / Сост. 

Р. Давидян. М., 1996. С. 10–26 

5. Бондурянский А. З. Фортепианные трио Иоганнеса Брамса : Пробл. 

интерпретации. М. : Музыка, 1986. 78 с. 

6.  Бялый И. Е. Из истории фортепианного трио. Генезис и становление 

жанра. М. : Музыка, 1989. 92 с. 

7.  Воронина Т. О камерном музицировании и становлении исполнителя // О 

мастерстве ансамблиста : сб. науч. тр. Л.: Изд. ЛОЛГК, 1986. С. 6–20 

8. Давидян P. P. Психологические аспекты квартетного музицирования // 

Муз. исполнительство и современность. М.: Музыка, 1988. Вып. 1. С. 128–

155 

9. Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. М.: Музыка, 1976. 480 с. 
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Додаткова література 
 

1. Благой Д. Д. Искусство камерного ансамбля и музыкально-педагогический 

процесс // Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство. Ред.-сост. 

К. Х. Аджемов. М. : Музыка, 1979. С. 5–31 

2.  Гайдамович Т. Фортепианные трио Моцарта. Комментарии, советы 

исполнителям. М. : Музыка, 1987. 70 с. 

3.  Гинзбург Л. Камерная музыка в современной музыкальной практике // 

Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство. Ред.-сост. 

К. Х. Аджемов. М. : Музыка, 1979. С. 160–167 

4.  Кучакевич К. В. Формирование музыканта в классе камерного ансамбля // 

Методические записки по вопросам музыкального образования. Вып. 3. 
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