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Пояснювальна записка. 

Бандурне мистецтво вже не одне століття є виразником дум та прагнень 

українського народу. Поступовий розвиток виконавства, зміцнення за останні 

роки глибинних традицій цього унікального виду творчості, дозволили поєднати 

високопрофесійні надбання академічної школи із сучасними тенденціями 

української культури. 

У запропонованій програмі окреслені сучасні вимоги щодо навчального 

предмету ”Музичний інструмент бандура” в дитячих музичних школах та 

школах мистецтв (музичних відділеннях)  з шести річним або восьмирічним 

строком навчання. 

Особливості організації навчально – виховного процесу. 

 Основною формою навчально – виховної роботи в музичній школі є урок у 

класі з фаху. З перших уроків викладач повинен навчити учня свідомо , 

вдумливо і раціонально працювати над музичним твором, вміти аналізувати 

труднощі, які зустрічаються, терпляче і наполегливо домагатися їх подолання.  

Весь навчальний матеріал має бути ретельно відредагований /динаміка, 

штрихи, аплікатура, тощо/. 

 Індивідуальний робочий план має базуватися на глибокому знанні 

викладача музично-виконавських здібностей учня, рівня його загального 

розвитку, рис характеру, уподобань, тощо. До робочого плану бажано включати 

твори різноманітні за змістом, жанром, формою, стилем, фактурою. Особливу 

увагу , поряд з творами вітчизняної та зарубіжної класики, творами сучасних 

композиторів, необхідно приділяти п’єсам , що створені на основі народних  

пісень та танців, а також вивчати вокальні твори у супроводі бандури. Крім 

художнього матеріалу до індивідуального плану учня вноситься навчально – 

інструктивний матеріал: етюди, гами, арпеджіо, акорди та різні вправи. 

Турбуючись про розвиток технічних навичок учня, викладач повинен пам’ятати, 

що техніка – не самоціль, а засіб розкриття образно – емоційного змісту творів, 

що виконуються, прагнути, досягати поєднання художнього розвитку дитини та 

її технічних навичок. 

 Важливим моментом успішних результатів учня є чітко продумана система 

домашніх занять. Викладач з фаху повинен підтримувати тісний зв'язок з 

викладачами музично – теоретичних дисциплін, а також з батьками учнів. 

 Оскільки специфікою мистецтва бандуриста є поєднання співу і гри,  

насамперед слід звертати увагу на цю особливість. Навчання співу бандуристів – 

початківців має бути спрямоване на набуття учнями відповідної  їхнім 

природним даним вокально – технічних навичок. Слід також застерігати від 

перевтоми голосового апарату дітей, стежити за тим, щоб вони не напружували 

голос, не співали на дуже високих і дуже низьких звуках. 

 Важливе значення у навчальному процесі відводиться грі в ансамблі та 

оркестровому класі, що сприяє розвитку природних музичних здібностей: слуху, 

музичної пам’яті, почуття ритму, а також виробленню специфічних навичок – 



вміння добре чути не лише себе, а й товаришів, та узгоджувати свою партію з 

іншими. 

 Репертуар ансамблю бандуристів має бути різнобічним – включати як 

вокальні, так і інструментальні твори, а також супровід співакам та солістам на 

різних інструментах. Завдання викладача – добирати твори так, щоб вони не 

лише стимулювали розвиток ансамблю, а й були посильними як вокально, так і 

технічно. 

 Важливою частиною навчального процесу є читання нот з листа. Матеріал 

для читання добирається більш легший, ніж той, що вивчається в класі. Грати 

слід в доступному для учня темпі і без зупинок. Систематична практика -  

кращий спосіб для засвоєння цієї навички.  

 При складанні навчального плану, викладач може вносити свої корективи з 

урахуванням індивідуальних здібностей учня та рівня його підготовки на даному 

етапі. 

Робота над інструктивним матеріалом. 

 Робота над інструктивним матеріалом (вправами, гамами, етюдами) – 

невід’ємна частина навчання в музичній школі. Вивчення  гам – одна з основних 

форм розвитку техніки інструменталіста. Систематична робота над гамами 

розвиває правильну координацію пальців, рівність звучання в різних регістрах, 

ритмічність. 

 Основна вимога при грі гам  - постійний слуховий контроль. Багато 

залежить від знання учнем аплікатури. Важливим у виконанні гам є підкладання 

1-го, 3-го та 4-гопальців. Слід стежити за плавністю переходу руки  з однієї 

позиції до іншої. Особливу увагу треба приділяти грі вправ, подвійних нот, 

акордів та арпеджіо. Виконання подвійних нот має багато спільного з 

виконанням акордів: одночасне видобування звуків, гра з пучки на ніготь. Після 

щипка пальці залишаються над струнами і не підгинаються до долоні. Важливою 

умовою швидкої та вправної гри подвійних нот та акордів є відчуття легкості та 

гнучкості у зап’ясті.  

 Одним із шляхів розвитку техніки бандуриста є систематична і 

наполеглива робота над етюдами. Перш ніж розпочати вивчення етюдів, треба 

уважно ознайомитись з його побудовою, розвитком тематичного матеріалу, та 

характерними його особливостями. Паралельно викладач допомагає  учневі 

розібратися в усіх технічних труднощах, що є в тексті. Працювати над етюдами 

треба так само старанно, як і над художнім твором, дотримуючись точного 

ритму, всіх вказівок нотного тексту, добиваючись красивого звуку, певної 

динаміки, засвоєння всіх необхідних прийомів гри,  осмисленого та виразного 

виконання. 

Робота над інструментальними та вокальними творами. 

       Головне завдання педагога – привчити юних бандуристів добиватися не 

тільки технічної досконалості, а й змістовності, виразності виконання. 



 На першому етапі вивчення учень дістає цілісне уявлення про музичний 

твір, який він буде грати. Велику роль відіграє розповідь викладача про автора 

музики, характерні риси музичної мови п’єси, коло її художніх образів тощо. 

 На наступному етапі доцільно послідовно відпрацювати окремі частини 

твору, поступово  долаючи технічні та художні складності. 

 Після того, як п’єсу вивчено напам’ять, педагог спрямовує увагу учня на 

розкриття художнього задуму автора, на цілісність і бездоганність художнього 

виконання. 

 При виконанні вокально – інструментального твору провідне місце 

належить співу. Пісню, яка вивчається вперше, педагог співає сам, аналізує її, 

знайомить учня з текстом, пояснює незрозумілі слова, а потім задає кілька 

запитань учневі щодо характеру та змісту. Коли мелодію засвоєно, розучується 

бандурний супровід. Аналізуючи інструментальну партію, треба визначити 

фактуру, динаміку, прийоми гри, розставити аплікатуру. Окремо вивчається 

літературний текст, вокальна партія, а потім поєднується спів з супроводом. На 

перших етапах навчання бажано включати до робочих планів учня простий 

супровід. В старших класах учень повинен вміти самостійно працювати над 

музичним твором. 

Посадка виконавця і положення інструмента під час гри. 

 Розвиток виконавської техніки учня значною мірою залежить від 

правильної посадки і тримання інструмента. Під час гри на бандурі положення 

корпуса, рук, плечей має бути зібраним, але не напруженим, без будь-якого 

відхилення від природності. Залежно від виконавських завдань, 

пристосовуючись до бандури, музикант в процесі гри міняє положення корпуса і 

голови. Обов’язковими є тільки найзагальніші умови. Так, дуже важливо, на 

якому стільці сидітиме учень під час гри. Висота його повинна відповідати 

зросту дитини, сидіння має бути твердим. Виконавець повинен сидіти приблизно 

на половині стільця, тримаючи корпус рівно, з деяким нахилом вперед. Права 

нога ставиться під прямим кутом до стільця, ліва знаходиться дещо попереду. 

Бандуру ставлять на коліна між стегнами. Ліву руку кладуть на пруг верхнього 

краю інструмента, біля грифу, притискуючи бандуру до корпусу. 

 Педагог повинен стежити, щоб дитина, граючи на бандурі, не схиляла 

голову низько, не горбилась, не підіймала плечі. Не можна також “завалювати” 

гриф на ліве плече, або занадто нахилятись ліворуч. Це може перетворитись на 

погану звичку, а в такій позі учень швидко втомлюється. 

Постанова правої руки. 

 Одне з першочергових завдань навчання гри на бандурі -  правильне 

положення рук: від цього значною мірою залежить технічний розвиток учня, 

вдосконалення прийомів звуковидобування.  

 Положення правої руки слід розглядати тільки в процесі гри, воно 

змінюється в залежності від того, в якому регістрі грає виконавець, на якому ряді 

струн. Яке розміщення пальців застосовується – вузьке чи широке, та інше. Але в 



усіх випадках праву руку слід тримати так, щоб зап'ясток був трохи вищим від 

рівня передпліччя. 

 Не можна припускати надмірного прогинання зап’ястка ані донизу, ані 

догори: це приводить до неправильного позиційного положення пальців на 

струнах і гальмує  розвиток техніки гри. Треба слідкувати, щоб під час гри учень 

не притискував, не відводив лікоть, а зберігав природнє положення плеча. 

 Під час гри пальці правої руки мають бути заокругленими, вільними, а 

пучки розміщуються на рівні середини струн перпендикулярно до деки. В 

процесі роботи пальці мають бути міцними, дуже рухливими і не повинні 

втрачати контакт зі струнами. Рухи їх природні, плавні, без ривків;  кожен 

палець  працює самостійно і незалежно від решти. Важливо, щоб пальці, які не 

приймають участі в грі, під час виконання знаходились над струнами і не тяглися 

в бік граючих.  

 Великий палець ставиться рівно, як продовження лінії передпліччя, і 

знаходиться майже на одному рівні з 2-м пальцем. Щипок він виконує краєчком 

бокової частини пучки, при цьому сам палець відводиться трохи вбік і згодом 

повертається у початкове положення. 

   Для 2-го, 3-го і 4-го пальців характерний однаковий спосіб 

звуковидобування. 5-ий палець не бере участі у грі на бандурі. Але це не означає, 

що його положення не впливає на чіткість та свободу роботи інших пальців. Не 

рекомендується надто відводити 5-ий палець вбік від 4-го, занадто  згинати його, 

тощо. 

Постанова лівої руки. 

 Ліва рука бандуриста, зігнута в зап’ястку, розміщується на прузі шемстка 

біля грифу бандури. Великий палець знаходиться за грифом, решта пальців 

заокруглена і наставлена на баси. 

 Граючи лівою рукою, бандуристи користуються одним способом 

звуковидобування – ударом. При видобуванні звука на басах, палець притискує 

струну, немовби спираючись на неї пучкою, а потім перекочується на ніготь і 

падає на сусідню струну, даючи змогу звучати попередній. Педагог повинен 

виховувати в учня економну манеру гри, добиваючись, щоб пальці, що не 

приймають участь у грі знаходились близько до струн і не розпластувались.  

Прийоми та штрихи. 

 Основний прийом гри на бандурі правою рукою – це щипок, який 

виконують пучкою з нігтем, тобто кінчиком пальця, піднімаючи при цьому 

першу і другу фаланги так, щоб палець залишався над струною і не ховався в 

долоню. Щипок пучки з нігтем має бути точним і щільним, а це залежить від 

вправності і зібраності пальців. 

 Прийом – удар. Граючи правою рукою на приструнках, бандурист може 

користуватись також ударом. Виконується цей прийом так: майже випрямлений 

палець б’є по струні, а потім сповзає з пучки на ніготь і падає на сусідню струну. 



Потім палець повертається у вихідне положення. Звук, видобутий у такий спосіб, 

сильніший, глибший, ніж при щипку. Цей прийом гри застосовується для 

виділення мелодій на фоні акомпанементу та верхніх звуків у акорді. 

Позначається знаком + над нотами. 

 Прийом – ковзання. Це швидка послідовність ударів в низхідному 

гамоподібному русі. Прийомом ковзання виконуються окремі звуки, а також 

терції, а частково і сексти. Доцільно поєднувати прийом ковзання з основним 

прийомом – щипком, при виконанні гамоподібного пасажу в межах квінти, 

сексти чи септими. Це допоможе охопити позиційно більшу кількість струн без 

підкладання пальців. 

 Штрих staccato – коротке уривчасте видобування звуку. На бандурі 

виконується за допомогою прикривання струн пучками пальців правої руки після 

видобування звуку. В нотному запису позначається словом staccato або 

крапками. 

 Тремоло – швидке багаторазове повторення одного, двох або більше 

звуків, дає змогу видобути на бандурі безперервний звук довільної тривалості. 

Виконується на одній або двох струнах за допомогою рівномірних ударів нігтем 

2-го пальця (або 2-го та 3-го пальців при виконанні подвійних нот) правої руки 

поперемінно догори і вниз так, що ним  музикант користується як медіатором. 

Для забезпечення більш надійної опори 2-ий палець спирається на 1-ий, а кисть 

правої руки кладеться на сусідні струни. В нотному запису тремоло позначається 

словом “ тремоло” і від нього тягнеться хвиляста горизонтальна лінія до ноти, на 

якій слід зупинитися. 

 Арпеджіато – акорд (перед ним ставиться вертикальна хвиляста лінія) 

виконується на приструнках бандури швидким рухом пальців і легеньким 

поворотом кисті правої руки вправо і від себе. Струни під пальцями швидко і 

послідовно звучать одна за одною у висхідному русі, починаючи з нижнього: 

1,2,3 або 1,2,3,4. Акорди при цьому звучать розсипано. Всі звуки акорду служать 

своєрідним форшлагом до верхнього. Такий прийом гри на бандурі звуть 

арпеджіато. 

 Глісандо . Слово “глісандо” означає швидке ковзання. В нотах цей прийом 

позначається італійським словом glissando або хвилястою лінією від початкової 

ноти до кінцевої. У висхідному русі глісандо виконується ковзанням 1-го,2-го 

або 3-го пальців по струнах. При нисхідному русі бандурист швидко ковзає 2-м 

чи 3-м пальцем по струнах, легенько натискаючи на них. Глісандо буває 

діатонічним і хроматичним. Перше виконується на нижніх або верхніх струнах, 

друге – в місцях перехрещення струн. 

 Флажолети. На бандурі можливе виконання октавних флажолетів. Вони 

позначаються маленьким нуликом над нотою. Флажолет звучить октавою вище 

від записаної ноти. Щоб досягти цього ефекту, потрібно легенько торкнутись 

середини струни пучкою нігтьової фаланги 1-го пальця, а 3-м пальцем зробити 

енергійний щипок. При цьому разом з кистю вся права рука робить рух у бік. 

Для виконання флажолета необхідно точно визначити середину тієї або іншої 

струни. При цьому слід враховувати й те, що довжина струн дещо 



змінюватиметься при перестроюванні інструмента у бемольні та дієтні 

тональності. 

 Харківський спосіб гри. В старших класах ДМШ учень повинен 

ознайомитись з так званим харківським способом гри на київській бандурі, який 

останнім часом набуває поширення у виконавській практиці. Він полягає в тому, 

що ліва рука бандуриста перекидається через шемсток долонею до деки. Таке 

положення називається “перекидкою”. Учень мусить навчитися видобувати 

окремі звуки 1-м, 2-м та 3-м пальцями лівої руки, терції – 1-м і 2-м, 2-м і 3-м 

пальцями. Це дає можливість лівою рукою виконувати мелодію на приструнках, 

а правою – супровід, і навпаки.  

 

У пояснювальній записці використано матеріали С. Баштана та А. Омельченка 

“Школа гри на бандурі”. Київ: Музична Україна,1989 

 



Строк навчання шість років 

Загальні вимоги 

1-й клас 

Опанування  бандуристом-початківцем  основних навичок 
гри на інструменті: 

- ознайомлення з історією бандури, будовою інструмента, правилами 
догляду за ним; 

- формування правильної посадки та постановок рук; 
- ознайомлення з основними прийомами звуковидобування ( щипок); 
- поняття аплікатури; 
- виховання ритмічних навичок; 
- поняття про фразу; 
- засвоєння музичної  грамоти: нотний стан, скрипковий та басовий ключі, 

звуки великої, малої, першої, другої та третьої октав, основні динамічні 
відтінки, основні музичні терміни, поняття про сильну та слабку долю 
такту, тривалості нот, паузи, музичні розміри, поняття про метр і ритм, 
знаки альтерації, акцент, реприза і вольта, нота з крапкою. 

  

  Орієнтовні  річні  вимоги 
Гами: До, Соль мажор та  ля, мі мінор - окремо кожною рукою в 
повільному темпі різними тривалостями в дві октави. 

Терції, сексти, тризвуки та їх обернення, арпеджіо коротке і довге. 

6-8 етюдів на різні види техніки. 
12-15  різнохарактерних творів (з них 4-5 вокальні ) 
 

  Контрольні заходи: 
Прослуховування  -  два різнохарактерні твори (грудень). 
Відкритий академічний концерт – два різнохарактерні твори (березень) 
Підсумковий академічний концерт – два різнохарактерні твори та етюд  
(квітень, травень). 

 
 



Орієнтовні програми підсумкового академічного концерту. 
1. Соловйов О.     Етюд мі мінор (88) 

Гвоздь М.(обр.)     Українська народна пісня “В кінці       
                                                                    греблі шумлять верби” (6) 
Філіпенко А. сл.Панченка В.   ”Дударики”(11)    

  
2. Шутенко Т.      Етюд Соль мажор (84) 

Лобко В.      Моравський танок (6) 
           Шутенко Т., сл.. Болдиревої  І.,          “Шиєм  чоботи коту”(87) 
           перекладання Проскуровської Є.                                   

   

Орієнтовний репертуар. 
 

Етюди. 
 
Таловиря В.                         Етюд До мажор (6) 
Черні К.                                 Етюд Соль мажор (6) 
Беренс І.                               Етюд Соль мажор (88) 
Черні К.                                 Етюд Соль мажор (88) 
Соловйов О.                        Етюд мі мінор (11) 
Шутенко Т.                           Етюд Соль мажор (84) 
Беренс Г.                              Етюд До мажор (84) 
 

Обробки народних пісень і танців 
Лобко М.                Українська народна пісня “Ой за гаєм, гаєм” (2) 
Омельченко А.     Чеська народна пісня (2) 
Проскуровська Є. Російська народна пісня “Кума” (87) 
Ключник М.           Українська народна пісня “Тече річка невеличка” (17) 
Гвоздь М.               Українська народна пісня “Ішов козак потайком” (6) 
Гвоздь М.               Українська народна пісня “Печу, печу хлібчик” (6) 
Гвоздь М.               Українська народна пісня “В кінці греблі шумлять верби”  
                                (6) 
Степовий Я.           Українська народна пісня “Летять галочки” (6) 
Таловиря В.           Українська народна пісня  “Подоляночка” (6) 
Проскуровська Є. Українська народна пісня “Добрий вечір, лисонько” (87) 
Лобко В.                  Моравський танок (6) 
Войт В.                     Гопак “Гречаники” (6) 



Твори композиторів – класиків. 
 
Лисенко М.                   Пісня Лисички із опери  “Коза-дереза” (17) 
Брамс Й.                        Петрушка (5) 
Чайковський П.            Літо (11) 
Рубінштейн А.              Мелодія (31) 
Стеценко К.                   Пісня Котика з дитячої опери “Лис, Котик та Півник” 
(31) 
 

  Твори сучасних композиторів. 
Філіпенко А.                                     Берізонька (6) 
Степаненко М.                                 Танок (6) 
Яворик О.                                          Танець (6) 
Дремлюга М., сл. Пашка А.         “Хто кого злякався” (6) 
Філіпенко А., сл. Панченка          “Дударики” (11) 
Вільгуцька О., сл. Чепурка Б.       “Веснянка” (80) 
Філіпенко А., сл. Волгіної             “Веселі черевики” (88) 
Філіпенко А., сл. Волгіної             “Веселий музикант” (88) 

 
   2-й клас 

Удосконалення навичок гри на інструменті:   
 

- корегування  посадки з інструментом, постанови рук; 
- розвиток рухливості пальців обох рук; 
- розвиток координації рухів (взаємодія правої і лівої рук); 
- розвиток відчуття легкості та гнучкості у зап’ясті ; 
- підпорядкування рухів слуховому контролю учня; 
- розвиток техніки прикривання струн; 
- формування навичок гри лівою рукою без зорового контролю; 
- виконання чотиризвучних акордів; 
- засвоєння музично-теоретичних знань: поняття про одноіменні та 

паралельні тональності, кварто-квінтове коло тональностей, паралельні та 
одноіменні тональності до 2-х знаків при ключі, мінор(натуральний, 
гармонічний, мелодичний), види тризвуків, поняття про інтервали і 
акорди, особливі види ритмічного поділу: дуолі, триолі, синкопа, вольта, 
поняття про мотив, музичну фразу, музичне речення, поглиблене 
вивчення музичних термінів та динамічних відтінків. 



 

                                   Орієнтовні річні вимоги. 

Гами До, Соль мажор та ля, мі мінор двома руками (дві октави). 
Терції, сексти, октави,тризвуки та їх обернення, арпеджіо коротке і довге. 
4-6 етюдів на різні види техніки. 
8-10 різнохарактерних творів (з них 2-3 вокальні ) 
2-3 твори для ансамблевого виконання. 
 

   Контрольні заходи: 

Академічний концерт – два різнохарактерні твори (листопад). 

Технічний залік – гами та вправи, згідно технічних вимог, 1-2 
етюди(грудень). 

Відкритий академічний концерт – два різнохарактерні твори (березень). 

Підсумковий академічний концерт – два різнохарактерні твори та етюд 
(травень). 

 

Орієнтовні програми підсумкового академічного концерту 

1. Дремлюга М.               Етюд Соль мажор (91) 
Проскуровська Є . (гарм.)                   Українська народна пісня “Вечір         
                                                                   надворі”(84) 
Верета Г., сл. Ладижця             “Черевики” (62) 
 

      2. Лемуан А.       Етюд Соль мажор (92) 
 Дремлюга М.      Варіації на українську тему (5) 
           Степовий Я. (обр.), сл. нар.   Щебетала пташечка (5) 
 

   Орієнтовний репертуар 

    Етюди 

Загрудний  А.    Етюд мі мінор (97) 
Щуровський Ю.   Етюд мі мінор (91) 
Каландьонок М.    Етюд Соль мажор (91) 
Герасименко О.    Етюд Соль мажор (49) 



Герасименко О.    Етюд Соль мажор (49) 
Шашкін А.     Етюд Соль мажор (84) 
Шітте Л.     Етюд ре мінор (84) 

 

Обробки народних пісень і танців 
 

Бобир А.     Українська полька (84) 
Леонтович М.    “Тиха вода” (84) 
Герасименко-Олійник О.  Танок (51) 
Герасименко-Олійник О.   Полечка (51) 
Китастий Ю.       Капелянський козачок (51) 
 

Твори композиторів – класиків. 
 
Степовий Я., сл. Грінченка Б.   “Бурхливая річка” (5) 
Шуберт Ф.        Екосез (11) 
Гретрі А.       Серенада (3) 
Кореллі А.       Сарабанда (20) 
Тюрк Д.       Аріозо (19) 

 

Твори сучасних композиторів. 

Мясков К.     Пісня (5) 
Філіпенко А., сл.Волгіної Т.  “Гуси” (88) 
Шевчук І.       Мій рідний край (53) 
Биченко В., сл. Ружин З.  “А я веселюся” (66) 
Биченко В., сл.Ружин З.  “Віночок” (66) 
 

  Твори для ансамблевого виконання. 
 
Сидоренко В.   Полька бандуриста (11) 
Герасименко О.   Український танок (5) 
Таловиря В. (обр.)   Українська народна пісня “Веселі гуси” (38) 
Таловиря В. (обр.)  Українська народна пісня “Два півники” 38) 

 

 

3-й клас 

Удосконалення навичок гри на інструменті: 



- розвиток рухливості пальців правої та лівої рук; 
- ознайомлення з прийомом гри – ковзання; 
- розвиток культури звуковидобування; 
- розвиток відчуття легкості та гнучкості у зап’ясті (при виконанні 

подвійних нот та акордів);   
- опанування штриху staccato; 
- розвиток техніки прикривання струн (педалізація); 
- опанування прийомами гри арпеджіато та глісандо; 
- розвиток музичної пам’яті  шляхом усвідомленого сприйняття і засвоєння 

музичного матеріалу; 
- аплікатурна дисципліна; 
- виховання інтонаційної культури; 
- уявлення про цілісність музичного твору (поняття форми) 
- усвідомлення залежності вибору виконавських засобів від прийомів 

викладу музичного матеріалу; 
- читання з листа творів із репертуару 1-го класу, транспонування 

нескладних мелодій у вивченій тональності; 
- засвоєння музично-теоретичних знань: паралельні та одноіменні 

тональності до 3-х знаків при ключі, головні тризвуки в тональностях та їх 
обернення, домінантсептакорд, складні музичні розміри, особливі види 
ритмічного поділу: квартолі, квінтолі. Поняття про багатоголосся. 
Поняття про велику форму: сонатна форма, варіації, рондо. Вивчення 
нових музичних термінів. 

                                         Орієнтовні річні вимоги. 

Гама Соль мажор: грати ритмічними угрупуваннями 1-1,1-2,1-3. Гама Ре 
мажор, сі мінор – обома руками разом (натуральну, гармонічну). Гами Фа 
мажор, ре мінор – окремо кожною рукою. 

Терції, сексти, октави, тризвуки та їх обернення, арпеджіо довге та коротке. 
4-6 етюдів на різні види техніки. 
1-2 твори великої форми.         
1-2 поліфонічних твори 
4-5 різнохарактерних творів( з них 2-3 вокальні твори). 
2-3 твори для ансамблевого виконання; 
Декілька творів для читання з листа. 
 
                          
 



Контрольні заходи: 
Академічний концерт – два різнохарактерні твори, один з яких, поліфонічний 
(листопад). 

Технічний залік – гами та вправи, згідно технічних вимог, 1-2 етюди(грудень) 

Відкритий академічний концерт – два різнохарактерні твори ( березень) 

Підсумковий академічний концерт – два різнохарактерні твори (один з них 
великої форми) та етюд (травень). 

Орієнтовні програми підсумкового академічного концерту: 

1. Дремлюга М.    Етюд мі мінор (92) 
Омельченко А. (обр.)   Російська народна пісня “Ах ты, 

душечка”(24) 
Макуха Л.  Бандури срібний дзвін (83) 
 

2.Герасименко О.    Етюд Соль мажор (98) 
Лобко В.     Варіації на тему української народної 

пісні            
                                                        “Кину кужіль на полицю” (4) 
Биченко В., сл. Ружин З.  Золоті колоски (66) 

 

Орієнтовний репертуар. 

Етюди 

Дремлюга М.     Етюд Соль мажор (92) 
Юр’єв В.     Етюд Соль мажор (92) 
Лемуан А.     Етюд Соль мажор (92) 
Загрудний А.     Етюд мі мінор (97) 
Загрудний А.    Етюд “Рідний край” (97) 
Гедіке А.     Етюд Соль мажор (84) 
Герасименко О.    Етюд Соль мажор (49) 
Герасименко О.    Етюд Соль мажор (49) 

Обробки народних пісень і танців. 
Гвоздь М.   Українська народна пісня “Щебетала пташечка” (85) 
Гвоздь М.    Українська народна пісня “Поза лугом зелененьким” (85) 
Різоль М.    Українська народна пісня “Ой, ходила дівчина бережком”  
                                    (84) 
Омельченко А.  Білоруський народний танець “Крижачок” (13) 



Твори великої форми. 
 
Проскуровська Є.          Варіації на тему української народної  
                                                 пісні “Вечір надворі” (84) 
Дремлюга М.            Маленьке рондо “Сніг іде” (7) 
Гвоздь М.            Варіації на тему української народної   
                                                  пісні “Стоїть гора високая” (85) 
Омельченко А.            Варіації на тему української народної пісні “Їхав       
                                                  козак за Дунай” (24) 
Ключник М.            Варіації на тему української народної пісні “Ніч   
                                                 яка зоряна”(17) 
 

   Поліфонічні твори. 

Штейбельт Д.     Адажіо (7) 
Гендель Г.      Гавот (20) 
Бах Й. С.     Менует (19) 
Гендель Г.      Чакона (19) 
Кореллі А.     Сарабанда (5) 
 

  Твори композиторів – класиків. 
 
Чайковський П.    Хорал (7) 
Чайковський П.     Танець з балету “Лускунчик” (7) 
Гулак – Артемовський С.  Танець з опери “Запорожець за Дунаєм” (5) 
Вебер К.      Вальс з опери “Вільний стрілець” (24) 
Каркассі М.      Вальс №4 (77) 
 

   Твори сучасних композиторів. 

Радзецький Ю.    Зима (69) 
Мігай А     Колискова (69) 
Качан В., сл. Качан О.  “Стиглі вишні” (79) 
Рожавська Ю., сл. Бойка Г.   “Берізка” (79) 
Волощак Г., сл. Павличка Д.    Весна (61) 
Долгих М., сл.  Блажкевич І.    Ластівочка (70) 
Макуха Л.       Мамина пісня (83) 
Шутенко Т., сл. Марунич О.      “Голубий ручай” (84) 
 
   



Твори для ансамблевого виконання. 
Герасименко О.   “Веселі жабки” (49) 
Козак С.       Пісня подяки (61) 
Філіпенко А., сл. Волгіної Т.   “Біля мами гарно так” (84) 
Діабеллі О.       Мініатюра (24) 
 

4-ий клас. 

                Удосконалення навичок гри на інструменті: 

- використання всього робочого діапазону інструмента; 

- спроба самостійної редакції аплікатури в нескладних музичних творах; 
- опанування харківського способу гри; 
- удосконалення  культури звуковидобування; 
- опанування прийомами  гри tremolo та флажолету, вивчення мелізмів: 
форшлаг, мордент, коротка трель, групето; 
- постійний розвиток музичної пам’яті;       
- аналіз засобів музичної виразності: практичне втілення теоретичних знань; 
- виховання та вдосконалення сценічної майстерності;    
- засвоєння музично-теоретичних знань: паралельні та одноіменні 
тональності до 5-ти знаків при ключі, гармонічний мінор, поняття про 
хроматичну гаму, особливі види ритмічного поділу: секстолі, септолі, 
вивчення нових музичних термінів.  
 

                              Орієнтовні річні вимоги. 
Гама Соль мажор: грати ритмічними угрупуваннями 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5. 
Гаму До мажор грати ритмічними угрупуваннями 1-1, 1-2, 1-3. Гаму Фа 
мажор, ре мінор – обома руками разом. Гами Ля мажор, Сі бемоль мажор, фа 
дієз мінор, соль мінор – окремо кожною рукою. 

Терції, сексти,октави, головні  тризвуки та їх обернення, арпеджіо коротке, 
довге, ламане. 

Ознайомлення з домінантсептакордом. 
4-6 етюдів на різні види техніки. 
1-2 твори великої форми. 
1-2 поліфонічні твори. 
4-5 різнохарактерні твори( з них 2-3 вокальні) 
2-3 твори для ансамблевого виконання. 
Декілька творів для читання з листа. 



 

                            Контрольні заходи. 

Академічний концерт – два різнохарактерні твори, один з яких поліфонічний 
(листопад). 

Технічний залік -  гами та вправи, згідно технічних вимог, 1-2 етюди 
(грудень). 

Відкритий академічний концерт – два різнохарактерні твори.          
(березень). 

Підсумковий академічний концерт – два різнохарактерні твори (один з них 
великої форми) та етюд  (травень). 

 

Орієнтовні програми підсумкового академічного концерту: 

1. Пшеничний Д.     Етюд  мі мінор (89) 
Новицький К. (обр.)    Варіації на тему української  
                                                             народної пісні “Вечір надворі”                         
                                                             (71) 
Баглай О., сл. Кононенка Д.   Вік Україну люби (46) 
 

2. Хуторянський І.     Етюд ля мінор (14) 
Єдличка Є. (обр.)    “Варіації на тему української   
                                                              народної пісні Віють вітри” (27) 
Баштан С.      Мрія (4) 

 

                      Орієнтовний репертуар. 

    Етюди 

Герасименко О.    Етюд Соль мажор (98) 
Загрудний А.    Етюд мі мінор (97) 
Тишкевич І.    Етюд сі мінор (93) 
Шутенко Т.    Етюд ля мінор (93) 
 
 

                              Твори великої форми. 
 
Бобир А.    Віночок з українських пісень (17) 
Герасименко О.   Варіації на тему української народної пісні “Ой на                 



                                         горі сніг біленький” (49) 
Гвоздь М.    Варіації на тему української народної пісні “По  
                                         садочку ходжу” (85) 
Лобко М.    Ой на горі та женці жнуть (31) 
Марченко І.  Рондо на українську тему (19) 
Лобко М. (обр.)    Варіації на тему української народної пісні “Ой  
                                        ходила дівчина бережком” (29) 
    

Поліфонічні твори. 
 
Бах Й.С.     Менует (5) 
Бем Г.    Прелюдія 60) 
Герасименко О.    Пасакалія (49) 
Каріссімі Дж.   Фугета (60) 
Бах Ф. Е.     Анданте ( 9) 
 
 

  Твори композиторів – класиків. 
 
Моцарт В.А.   Волинка (31) 
Бетховен Л.   Романс з Сонатини Соль мажор (9) 
Шуман Р.    Маленький  романс (8) 
Лисенко М.   Гавот (17) 
Глінка М.    Андалузький танець (13) 
 
 

                   Твори сучасних композиторів. 
 
Волощак Г.       Миколай (61) 
Папаїка В.       Баркарола (69) 
Долгих М. сл. Сингаївського М.        “Квітнева пісня” (70) 
Вільгуцька О. сл. Андрухова А.  “Вишивала  мати, вишивала ” (75) 
Макуха Л.        У саду (83) 
 

                    Твори для ансамблевого виконання 
 
Герасименко О.       Шумка (49) 
Зуєв О., сл. Зінченка І.      П’є журавка воду (85) 
Сологуб О.        Душа (82) 
Сологуб О.        Туман річці полюбився (82) 
Фібіх З.        Поема (59) 
Жарко Ф. (обр.)       Ставок заснув (34)               

 
 



5-й клас. 

Удосконалення навичок гри на інструменті: 

- закріплення та поглиблення всіх сформованих на попередніх етапах 
навчання понять і практичних навичок; 

- усвідомлення подолання технічних складностей у формуванні ігрових 
рухів; 

- оволодіння специфічними засобами музичної виразності та способами 
звуковидобування; 

- використання колористичних можливостей інструменту; 
- музично-теоретичні знання: самостійний розбір твору, його форми, 

жанрова характеристика, проставлення аплікатури та динаміки, засвоєння 
нових музичних термінів. 

 

                                 Орієнтовні річні вимоги. 

Гама Соль мажор: грати ритмічними угрупуваннями 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-
6, 1-7 
Гама Ре мажор: грати ритмічними угрупуваннями 1-1, 1-2, 1-3. 
Гами Сі бемоль мажор, соль мінор – обома руками разом 
Терції, сексти, октави, головні тризвуки та їх обернення, арпеджіо коротке, 
довге, ламане,  домінантсептакорд  та його обернення в гамах Соль мажор та 
Ре мажор. 
4-6 етюдів на різні види техніки. 
1-2 твори великої форми. 
1-2 поліфонічних творів. 
4-5 різнохарактерних творів ( з них 2-3 вокальні).     
2-3 твори для ансамблевого виконання. 
Декілька творів для читання з листа. 
 

                         Контрольні заходи. 

Академічний концерт – два різнохарактерні твори, один з яких поліфонічний 
(листопад)                  
Технічний залік – гами та вправи, згідно технічних вимог, 1-2 етюди 
(грудень) 
Відкритий академічний концерт –два різнохарактерні твори (березень). 
Підсумковий академічний концерт – два різнохарактерні твори (один з яких 
великої форми) та етюд ( травень). 
 



Орієнтовні програми підсумкового академічного концерту 
 

1. Мясков К.     Етюд сі мінор (94) 
Гендель Г.     Сарабанда з варіаціями (9) 
Незовибатько О.    Прелюдія ( 17) 

       

2. Рубінштейн С.    Етюд мі мінор (94) 
Марченко І.    Рондо на українську тему (19) 
Рубальська Л. (муз. і сл.)         “Добрий день, матусю - Україно!” (7) 
 
 

  Орієнтовний репертуар 
 
   Етюди 

Герасименко О.     Етюд Соль мажор (98) 
Загрудний А.     Етюд “Козацький марш” (97) 
Пшеничний Д.     Етюд Соль мажор (89) 
Дьорінг К.      Етюд Соль мажор (94) 
Мясков К.      Етюд мі мінор (94) 
 

  Твори великої форми 
 
Бетховен Л.  Сонатина (15) 
Заремба В.     Фантазія на тему української народної пісні “Чи я в  
                                          лузі не калина була” (25) 
Ключник М. (обр.)  Варіації на тему української народної пісні “Йшли  
                                          корови із діброви” (17) 
Мясков К.     Варіації на українську тему (4) 
Щуровський Ю.    Тема з варіаціями (10) 
 

 Поліфонічні твори 
 
Моцарт Л.      Менует (10) 
Скарлатті Д.     Ларгето (10) 
Бах Й.С.      Лярго (14) 
Папаїка В.      Реквієм (69) 
Бах Й.С.      Прелюдія (8) 
 

 Твори композиторів – класиків 
 
Варламов О.    “Красный сарафан”(5) 
Гріг Е.       Народна пісня (8) 



Шостакович Д.      Контрданс (8) 
Фібіх З.       Пєса №11 з циклу  “Спогади” (9) 
Лисенко М.      Момент розпачу (40) 
 

 Твори сучасних композиторів 
 
Макуха Л.     Український орнамент (83) 
Долгих М. (муз. та сл.)  Вишиває мати пісню (70) 
Левітова      Скерцино (24) 
Мясков К.     Прелюд (24) 
Козак С., сл. Нікуліної Н.  Ряст на Тарасовій горі (61) 
Маціяка А.     Мелодія (9) 
 

Твори для ансамблевого виконання 
 
Козак С., сл. Мартинюк М.   Веселих свят (61) 
Грибоєдов О.     Вальс (19) 
Сологуб О. ( муз. та сл. )  Матусі (82) 
Таловиря В. (обр.)    Українська народна пісня “Ягіл- 
                                                                    ягілочка”(38) 
Таловиря В. (обр.)    Українська народна пісня “Іванчику- 
                                                                   білоданчику” (38) 
Жарко Ф. (обр.)     Українська народна пісня “Подоляночка”  
                                                                   (34) 

 
6 – й клас. 

 Удосконалення гри на інструменті: 

- удосконалення здобутих навичок гри на бандурі; 
- професійна орієнтація та підготовка до вступу в спеціалізовані навчальні 

заклади найбільш перспективних у професійному відношенні учнів; 
- розвиток виконавської культури, виховання художнього смаку; 
- вміння вільно читати музичний матеріал з листа; 
- набуття навичок настроювання інструменту; 
- вміння використовувати набуті музично-теоретичні знання; 

                                             Орієнтовні річні вимоги. 

Мажорні та мінорні гами до 4 дієзів та 3 бемолів. 
Терції, сексти, октави, головні тризвуки та їх обернення. 
 Арпеджіо: коротке, довге, ламане. 
Домінантсептакорд та його обернення. 



4-5 етюдів на різні види техніки.        
1 – 2 поліфонічних твори. 
1 – 2 твори великої форми. 
4 – 5 різнохарактерні твори (з них 2 – 3 вокальні). 
Декілька творів для читання з листа. 
   

    Контрольні заходи. 
 

Прослуховування (грудень) – поліфонічний твір, п’єса (вокальний твір), 
етюд. 

Прослуховування (квітень) – вся програма. 

Іспит (травень) – поліфонічний твір, твір великої форми, дві різнохарактерні 
п’єси (вокальний твір) та етюд. 

 

Орієнтовні екзаменаційні програми 

1. Дремлюга М.    Прелюдія та фуга (9) 
Мясков К.     Варіації на українську тему (4) 
Дремлюга М.    Лірична пісня (5) 
Білаш О., сл. Ткача М.   Прилетіла ластівка (73) 
Пшеничний Д.    Етюд Соль мажор (89) 
 

2. Бах Й.С.     Куранта (25) 
Баштан С. (обр.)    Варіації на тему української народної  
                                                   пісні  “Йшли корови із діброви” (26) 
Ланге Г.     Заблудла дитина (10) 
Житкевич А., сл. Ведмедері М. Святковий вінок (74) 
Таловиря В.    Етюд Соль мажор (99) 
 
 

Орієнтовний репертуар 

   Етюди 
 
Таловиря М.     Етюд Соль мажор (25) 
Джуліані М.     Етюд №3  ля мінор (25) 
Дерінг К.       Етюд  До мажор (25) 



Пшеничний Д.     Етюд Соль мажор (89) 
Таловиря М.     Етюд  До мажор (99) 
Таловиря М.     Етюд  ля мінор (99) 
 
 

  Твори великої форми 
 
Різоль М. (обр.)    Варіації на тему української народної пісні    
                                                  “Їхав  козак на війноньку” (78) 
Незовибатько О.    Українська фантазія (26) 
Макуха Л.    Концертіно (83) 
Левітова Л.    Варіації на тему української народної пісні  
                                                   “Добрий вечір, дівчино” (15) 
Макуха Л.     Варіації на українську тему (83) 
 
 

 Поліфонічні твори 
 
Фішер І. (перекл. Верещинського О.)   Прелюдія і фуга (60) 
Дремлюга М.      Пасакалія (10) 
Дремлюга М.               Прелюдія і фуга (10) 
Бах Й.С.      Арія (28) 
Бах Й.С.      Куранта (25) 
 
 

                Твори композиторів – класиків 
 
Мендельсон Ф.     Венеціанська баркарола (17) 
Чайковський П.     Солодка мрія (27) 
Брамс Й.(перекл. Бахтинського М.)   Колискова (44) 
Шостакович Д.      Гавот (9) 
Тарега Ф.     Гавот (24) 
 
 

                  Твори сучасних композиторів 
 
Долгих М., сл. Стефурак Н.   Весна (70) 
Козак С., сл. Антонович Б-І.   Молитва (61) 
Барвінський В.     Думка (59) 
Таловиря В. (обр.)    Українська народна пісня “Дощик” (92) 
Адамцевич Є.     Запорізький марш (44) 
Мясков К. (обр.)     Українська народна пісня “Защебетав  
                                                             жайворонок” (29) 
 



                   Твори для ансамблевого виконання 
 
Козак С. сл. Лучака В.    Найрідніші слова (61) 
Марченко І.     Фантазія на тему української народної  
                                                                   пісні “Ніч яка місячна” (35) 
Уманець В. (обр.)    Український народний танець “Горлиця”  
                                                                   (20) 
Лисенко М. (перекл. Михайличенка Г.) Пливе човен (29)  



Строк  навчання  вісім  років 

Загальні вимоги 

1-й клас 

Опанування бандуристом-початківцем гри на інструменті: 
 

- ознайомлення з історією бандури, будовою інструмента, правилами 
догляду за ним; 

- формування правильної посадки та постановок рук; 
- ознайомлення з основними прийомами звуковидобування ( щипок); 
- поняття аплікатури; 
- виховання ритмічних навичок; 
- поняття про фразу; 
засвоєння музичної  грамоти: нотний стан, скрипковий та басовий ключі, 
звуки великої, малої, першої, другої  октав, основні динамічні відтінки, 
основні музичні терміни, поняття про сильну та слабку долю такту, 
тривалості нот, паузи, музичні розміри, поняття про метр і ритм, знаки 
альтерації, акцент, реприза, нота з крапкою. 

                               Орієнтовні річні вимоги 

Гами: До, Соль мажор – правою рукою. Вправи для правої та лівої руки. 
Терції, сексти, тризвуки (друге півріччя). 
4 – 6 етюдів. 
10 – 12 різнохарактерних творів (з них 3 – 4 вокальні ). 
                                  

  Контрольні заходи: 
 
Прослуховування  -  два різнохарактерні твори (грудень) 
Відкритий академічний концерт – два різнохарактерні твори (березень) 
Підсумковий академічний концерт – два різнохарактерні твори та етюд  
(квітень, травень) 

 

Орієнтовні програми підсумкового академічного концерту. 
1. Соловйов О.     Етюд мі мінор (88) 

Гвоздь М.(обр.)     Українська народна пісня “Ой ти,  



                                                             дівчино зарученая” (6) 
Степовий Я. (обр.)    Укрвїнська народна пісня “Летять 
галочки”(6)      

2. Шутенко Т.     Етюд Соль мажор (84) 
Гвоздь М. (обр.)     Українська народна пісня “На  
                                                             поточку м прала” (6) 
Проскуровська Є. (обр.)           Українська народна пісня  
                                                            “Танцювали миші” (87) 
 

  Орієнтовний репертуар. 
                                   Етюди. 
 
Таловиря В.                         Етюд До мажор (6) 
Черні К.                                Етюд Соль мажор (6) 
Беренс І.                               Етюд Соль мажор (88) 
Черні К.                                Етюд Соль мажор (88) 
Соловйов О.                         Етюд мі мінор (11) 
Шутенко Т.                          Етюд Соль мажор (84) 
Беренс Г.                              Етюд До мажор (84) 
 

  Обробки народних пісень і танців. 
Лобко М.                Українська народна пісня “Ой за гаєм гаєм” (2) 
Омельченко А.     Чеська народна пісня (2) 
Проскуровська Є. Російська народна пісня “Кума” (87) 
Ключник М.           Українська народна пісня “Тече річка невеличка” (17) 
Гвоздь М.               Українська народна пісня “Ішов козак потайком” (6) 
Гвоздь М.               Українська народна пісня “Печу, печу хлібчик” (6) 
Гвоздь М.               Українська народна пісня “В кінці греблі шумлять верби”  
                                (6) 
Степовий Я.           Українська народна пісня “Летять галочки” (6) 
Таловиря В.           Українська народна пісня  “Подоляночка” (6) 
Проскуровська Є. Українська народна пісня “Добрий вечір, лисонько” (87) 
Лобко В.                 Моравський танок (6) 
Войт В.                    Гопак “Гречаники” (6) 
 

   Твори композиторів – класиків. 
Лисенко М.                   Пісня лисички із опери  “Коза-дереза” (17) 
Брамс Й.                        Петрушка (5) 



Чайковський П.           Літо (11) 
Рубінштейн А.             Мелодія (31) 
Стеценко К.                  Пісня Котика з дитячої опери “Лис, Котик та Півник”  
                                     (31) 
 

  Твори сучасних композиторів. 
Філіпенко А.                                     Берізонька (6) 
Степаненко М.                                 Танок (6) 
Яворик О.                                          Танець (6) 
Дремлюга М., сл. Пашка А.          “Хто кого злякався” (6) 
Філіпенко А., сл. Панченка           “Дударики” (11) 
Вільгуцька О., сл. Чепурка Б.        “Веснянка” (80) 
Філіпенко А., сл. Волгіної             “Веселі черевики” (88) 
Філіпенко А., сл. Волгіної             “Веселий музикант” (88) 

 
                                      2-й клас 

Удосконалення навичок гри на інструменті. 
 

- корегування  посадки з інструментом, постанови рук; 
- розвиток рухливості пальців обох рук; 
- розвиток координації рухів (взаємодія правої і лівої рук); 
- розвиток відчуття легкості та гнучкості у зап’ясті; 
- підпорядкування рухів слуховому контролю учня; 
- формування навичок гри лівою рукою без зорового контролю; 

засвоєння музично-теоретичних знань: звуки третьої октави, поняття про 
одноіменні та паралельні тональності, кварто-квінтове коло тональностей, 
паралельні та одноіменні тональності до 2-х знаків при ключі, 
мінор(натуральний, гармонічний, мелодичний), види тризвуків, поняття про 
інтервали і акорди, реприза,  вольта, поняття про мотив, музичну фразу, 
музичне речення, вивчення музичних термінів та динамічних відтінків. 

                                 Орієнтовні  річні  вимоги. 

Гами: До, Соль мажор грати обома руками. Гами: ля, мі мінор – окремо  
кожною рукою. 
Терції, сексти, тризвуки, арпеджіо довге. 
4 – 6 етюдів на різні види техніки. 
8 – 10 різнохарактерних творів (з них 2-3 вокальні). 



   
                       Контрольні заходи: 
Академічний концерт – два різнохарактерні твори (листопад). 
Технічний залік – гами та вправи, згідно технічних вимог, 1-2 етюди(грудень) 
Відкритий академічний концерт – два різнохарактерні твори (березень) 
Підсумковий академічний концерт – два різнохарактерні твори та етюд 
(травень). 
 

Орієнтовні програми підсумкового академічного концерту 
 

1. Дремлюга М.     Етюд мі мінор (91) 
Герасименко-Олійник О. (обр.)   Українська народна пісня “Ой,  
                                                             лопнув обруч” (51) 
Шевчук І. (сл. і муз.)   Мій рідний край (53) 
 

2. Черні К.        Етюд Соль мажор (91) 
Леонтович М. (обр.)      Українська народна пісня “Тиха  
                                                               вода” (84) 
Степовий Я. (обр.)      Українська народна пісня “Косарі”  
                                                               (18) 
 

                     Орієнтовний репертуар 
 

 Етюди 
         Загрудний А.              Етюд мі мінор (97) 

Загрудний А.    Етюд  “Дівоча лірична” (97) 
Черні К.   Етюд  Соль мажор (91) 
Дремлюга М.    Етюд мі мінор (91) 
Денисов О.    Етюд ля мінор (5) 
 

Обробки народних пісень і танців 
 
Олійник О.(обр.)   Український народний танець  
                                                           “Гречаники” (52) 
Китастий Ю.    Старовинний козачок (52) 
Гвоздь М. (обр.)    Вербовая дощечка (85) 
Герасименко О. (обр.)    Українська народна пісня “Несе  
                                                             Галя воду” (51) 
Кабачок В.    Український народний танець  
                                                             “Горлиця” (1) 

           Твори композиторів – класиків 



 
Степовий Я. (обр.)    Пчілка (85) 
Барток Б.    Діалог (3) 
Шуберт Ф.    Екосез (11) 
Гайдн Й.    Менует (7) 
Пахельбель І.    Гавот (7) 
 

                            Твори сучасних композиторів 
 

Вільгуцька О. , сл. Пилата Б.        Весняні узори (80) 
Козак С., сл. Лепкого Б.        Весно наша, весно (80) 
Кирейко В.         Танець (7) 
Кассараб В., сл. Перелісної К.      Веснянка (80) 
Щуровський Ю.         Ранкова пісня (7) 
  

                                                3– й клас 

          Удосконалення навичок гри на інструменті: 

- розвиток рухливості пальців правої та лівої рук; 
- розвиток культури звуковидобування; 
- опанування штриху staccato; 
- розвиток техніки прикривання струн; 
- розвиток музичної пам’яті; 
- аплікатурна дисципліна; 
- виховання інтонаційної культури; 
- виконання чотиризвучних акордів; 
- читання з листа творів із репертуару 1-го класу, транспонування 

нескладних мелодій у вивченій тональності; 

засвоєння музично-теоретичних знань: паралельні та одноіменні тональності 
до 2-х знаків при ключі, головні тризвуки в тональностях та їх обернення, 
особливі види ритмічного поділу: дуолі, триолі, вивчення нових музичних 
термінів. 

                              Орієнтовні річні вимоги. 

Гама Соль мажор: грати ритмічними угрупуваннями 1-1, 1-2, 1-3. Гами Ре 
мажор та сі мінор – окремо кожною рукою. 
Терції, сексти, октави, тризвуки та їх обернення. 
             
Арпеджіо довге та коротке. 



4 – 6 етюдів на різні види техніки. 
1-2 твори з елементами поліфонії. 
6 – 8 різнохарактерних творів (з них 2 – 3 вокальні). 
 1 – 2 твори для ансамблевого виконання. 
Декілька  творів для читання з листа. 

   Контрольні заходи: 
Академічний концерт – два різнохарактерні твори (листопад) 
Технічний залік – гами та вправи, згідно технічних вимог, 1-2 етюди(грудень) 
Відкритий академічний концерт – два різнохарактерні твори (березень) 
Підсумковий академічний концерт – два різнохарактерні твори та етюд 
(травень) 
 

Орієнтовні програми підсумкового академічного концерту. 
1. Федосєєв С.     Етюд ре мінор (92) 

Віленський І. (обр.)    Російська народна пісня “Ах вы   
                                                             сени, мои сени” (24) 
Олійник О., сл. Теслюка М.   “Рідна мова” (53) 
 

2. Герасименко О.      Етюд До мажор (98) 
Гвоздь М. (обр.)      Українська народна пісня “Поза  
                                                              лугом зелененьким”(85) 
Биченко В., сл. Ружин З.    Віночок (66) 
 
 

Орієнтовний репертуар 
                                        Етюди 

 
Загрудний А.    Етюд мі мінор (97) 
Загрудний А.     Етюд “Пісня серця” (97) 
Федосєєв С.     Етюд ре мінор (92) 
Щуровський Ю.     Етюд ля мінор (8) 
Іванов П.     Етюд мі мінор (5) 
 

                  Обробки народних пісень і танців 
 

Бобир А. (обр.)   Крижачок (52) 
Кабачок В. (обр.)   Козачок (52) 
Кабачок В. (обр.)            Українська народна пісня “І шумить і гуде” (1) 
Кабачок В. (обр.)   Український народний танець “Метелиця” (52) 
Бобир А. (обр.)   Естонська полька “Вяндра” (16) 



 

                           Твори композиторів – класиків 
 

Моцарт Л.    Бурлеска (52) 
Гретрі А.    Серенада (3) 
Моцарт В.    Танець з опери “Чарівна флейта” (19) 
Вебер К.    Хор мисливців з опери “Чарівний  
                                                             стрілець” (24) 
Скарлатті Д.     Менует (8) 
 

                     Твори сучасних композиторів 
 

Олійник О.   Мелодія в класичному стилі (52) 
Марченко І.   Наспів кобзарика (5) 
Коломієць А.   Пісня (30) 
Макуха Л.   Мамина пісня (83) 
Вільгуцька О.   Шевченкова верба (76) 
Вільгуцька О.   Над Дніпровою сагою (76) 
 
 

Твори для ансамблевого виконання 
 
Дремлюга М. , сл. Коваля Т.      Осінь (5)  
Паулс Р., сл. Улітіної О.    “Мальчик и сверчок” (5) 
Гайдн Й.      Менует (19) 
Бобир А. (обр.)       Білоруський танець “Микита”   
                                                                                  (16) 
Таловиря В. (обр.)      Українська народна пісня  
                                                                                “Вийшли в поле косарі” (38) 
 

4- й клас 

 Удосконалення навичок гри на інструменті: 

- вивчення та використання всього робочого діапазону інструмента; 
- удосконалення  культури звуковидобування; 
- опанування прийомами гри арпеджіато та глісандо; 
- розвиток відчуття легкості та гнучкості у зап’ясті (при виконанні 

подвійних нот та акордів); 
- розвиток музичної пам’яті  шляхом усвідомленого сприйняття і засвоєння 

музичного матеріалу; 
- спроба самостійної редакції аплікатури в нескладних музичних творах; 



- виховання та вдосконалення сценічної майстерності; 
- уявлення про цілісність музичного твору (поняття форми) 
- вивчення мелізмів: форшлаг; 
- читання з листа творів із репертуару 1,2 класів, транспонування             

нескладних мелодій у вивчені тональності; 
засвоєння музично-теоретичних знань: паралельні та одноіменні 
тональності до 3-х знаків при ключі, головні тризвуки в тональностях 
та їх обернення, домінантсептакорд, складні музичні розміри, особливі 
види ритмічного поділу: квартолі, квінтолі, поняття про багатоголосся, 
поняття про велику форму: сонатна форма, варіації, рондо, вивчення 
нових музичних термінів. 
 

                      Орієнтовні річні вимоги: 
Гама Соль мажор: грати ритмічними угрупуваннями 1-1, 1-2, 1-3. 
Гама До мажор: грати ритмічними угрупуваннями 1 -1, 1-2, 1-3. 
Гама Ре мажор, сі мінор (натуральний, гармонічний, мелодичний) грати обома 
руками. 
Гами Фа мажор та ре мінор грати окремо кожною рукою. 
Терції, сексти,октави, тризвуки та їх обернення. 
Арпеджіо коротке та довге. 
4 – 6 етюдів на різні види техніки. 
1 – 2 поліфонічні твори. 
 4 – 5 різнохарактерних творів (з них 2 – 3 вокальні) 
 

    Контрольні заходи. 
Академічний концерт – два різнохарактерні твори, один з яких поліфонічний 
(листопад). 
Технічний залік – гами та вправи, згідно технічних вимог, 1 – 2 етюди 
(грудень). 
Відкритий академічний концерт – два різнохарактерні твори (березень). 
Підсумковий академічний концерт – два різнохарактерні твори (один з них 
великої форми) та етюд (травень). 

Орієнтовні програми підсумкового академічного концерту 
 

1. Герасименко О.    Етюд Соль мажор (49) 
Ключник М.    Варіації на тему української народної  
                                                   пісні “Ніч яка зоряна” (17) 
Філіпенко А., сл. Бойка Г.  Ой  весела річенька (18) 



 

2. Дремлюга М.    Етюд мі мінор (93) 
Проскуровська Є. (обр.)  Варіації на тему української народної  
                                                   пісні “Вечір надворі” (84) 
Биченко В., сл. Ружин З.  Дівчинка Олеся (66) 
 

                           Орієнтовний репертуар 
   Етюди 
Загрудний А.               Етюд мі мінор (97) 
Загрудний А.     Етюд мі мінор (97) 
Лешгорн А.     Етюд мі мінор (8) 
Гедіке О.     Етюд Соль мажор (8) 
Лак Т.     Етюд мі мінор (8) 
Лекупе Ф.     Етюд Соль мажор (1) 
 

                                    Твори великої форми 
 

Марченко І. (обр.)   Варіації на тему української народної пісні “Ой  
                                                    вербо, вербо” (5) 
Дремлюга М.   Варіації на українську тему (5) 
Дремлюга М.   Варіації на тему української народної пісні “Ой,  
                                                   у полі калина” (8) 
Уманець В. (обр.)  Вийшли в поле косарі (78) 
 

                                     Поліфонічні твори 
 
Павлюченко С.    Фугетта (9) 
Кореллі А.    Сарабанда (5) 
Бах Й.С.    Менует (28) 
Гендель Й.    Чакона (19) 
Гендель Й.    Сарабанда (19) 
 
 

Твори композиторів – класиків 
 
Моцарт В.                       Менует з опери “Дон Жуан” (1) 
Ревуцький Л. (обр.)   Прилетіла перепілонька (85) 
Шуман Р.   Маленький романс (8) 
Моцарт В.   Колискова (5) 
Шуман Р.   Перша втрата (27) 
 
 



                          Твори сучасних композиторів 
 
Різоль М. (обр.)   Українська народна пісня “Веснянка” (5) 
Тактакішвілі Ш.   Втіха (9) 
Тітов М.   Вальс (31) 
Кирейко В.   Мазурка (8) 
Матвійчук Л.   Веселий ранок (20) 
 
 

                    Твори для ансамблевого виконання 
 
Сандлер О. , сл. Сома М.   Вечорниці – зоряниці (5) 
Проскуровська Є (обр.)    Українська народна пісня “Нічко  
                                                              цікавая, нічко лукавая” (84) 
Таловиря В. (обр.)    Українська народна пісня “Ой, на горі  
                                                              жито” (5) 
Польовий О., сл. Українки Л.  На зеленому горбочку (63) 
Таловиря В. (обр.)   Українська народна пісня “Женчичок –  
                                                             бренчичок” (38) 

 
                                      5 – й клас. 

  Удосконалення навичок гри на інструменті: 
- усвідомлення залежності вибору виконавських засобів від прийомів 

викладу музичного матеріалу; 
- аналіз засобів музичної виразності: практичне втілення теоретичних 

знань; 
- опанування прийомів гри – флажолет,  тремоло, ковзання; 
- розвиток техніки прикривання струн (педалізація); 
- вивчення мелізмів: подвійний форшлаг, мордент, коротка трель; 
- засвоєння музично-теоретичних знань: паралельні та одноіменні   

тональності до 4-х знаків при ключі, гармонічний мажор, особливі види 
ритмічного поділу: квартолі, квінтолі. Вивчення нових музичних термінів. 
 

Орієнтовні річні вимоги. 
Гама Соль мажор: грати ритмічними угрупуваннями 1 -1, 1-2, 1-3, 1-4. 
Гами Фа мажор та ре мінор грати обома руками. 
Гами Ля мажор, Сі бемоль мажор, фа дієз мінор, соль мінор – окремо кожною 
рукою. 



Терції ,сексти, октави, тризвуки на головних ступенях гами та їх обернення. 
Арпеджіо: довге, коротке, ламане. 
Ознайомлення з домінантсептакордом (Д 7). 
4 – 6 етюдів на різні види техніки. 
1 – 2 твори великої форми. 
1 – 2 поліфонічних твори. 
4 – 5 різнохарактерних творів (з них 2 – 3 вокальні). 
 

   Контрольні заходи: 
     
Академічний концерт – два різнохарактерні твори, один з яких  поліфонічний 
(листопад). 
Технічний залік – гами та вправи, згідно технічних вимог, 1 – 2 етюди 
(грудень). 
Відкритий академічний концерт – два різнохарактерні твори (березень). 
Підсумковий академічний концерт – два різнохарактерні твори (один з них 
великої форми) та етюд (травень). 

 
 

 Орієнтовні програми підсумкового академічного концерту 
 

1.Беньямінов Б.     Етюд ля мінор (15) 
Бобир А.      Віночок з українських пісень (17) 
Ревуцький Л. (обр.)    Українська народна пісня “Іди, іди       
                                                             дощику” (18) 

           2. Кирейко В.               Етюд Ре мажор (93) 
 Гвоздь М.      Варіації на тему української  
                                                             народної пісні  “По садочку ходжу”   
                                                              (85) 

           Гірський Г. (муз. і сл.)    Кольорова пісня мами (73) 

 
                            Орієнтовний репертуар 

                           Етюди 
Герасименко О.     Етюд Соль мажор (98) 
Тишкевич І.     Етюд сі мінор (93) 
Мясков К.     Етюд мі мінор (93) 
 Беркович І.     Етюд ля мінор (93) 



Черні К.     Етюд До мажор (9) 
 

                                  Твори великої форми 
 
Петренко В.    Рондо на тему української народної пісні    
                                                  “Задзвонили дзвони” (19) 
Дремлюга М.    Сонатина (8) 
Герасименко О.    Варіації на тему української народної пісні “Ой  
                                                   вербо, вербо” (50) 
Шейко Б.   Варіації на тему української народної пісні  

                                        “Женчичок - бренчичок” (9) 
Лобко М. (обр.)    Ой на горі та женці жнуть (31) 
 

                                   Поліфонічні твори 
 
Каріссімі Дж.      Фугета (60) 
Бах Й.С.      Арія (28) 
Таловиря В.      Мазурка (25) 
Купревич В.      Фуга (60) 
 

                 Твори композиторів – класиків 
 
Чайковський П., сл. Александрової Є.  Старовинна французька пісенька 

(14) 
Глінка М.  Андалузький  танець (13) 
Гулак – Артемовський С.   Танець з опери “Запорожець за 

Дунаєм” (27) 
Бетховен Л.   Сурок (24) 
Варламов О.  Красный сарафан (5) 
 

                      Твори сучасних композиторів 
 
Мясков К.  Рідний наспів (5) 
Маціяка А.   Полька (9) 
Ромашко К  Не відлітай… (69) 
Сазонов В  Колискова (4) 
Юр’єв В.  Прелюд (24) 



 

                         Твори для ансамблевого виконання 
Кирейко  Мрії (5) 
Щуровський Ю.  Сяяння зірок (19) 
Кос-Анатольський А., сл. Жупанина С.  Попливи, віночку (32) 
Герасименко В. (обр.)  Українська народна пісня “Марена” 

(24) 
Таловиря В. (обр.)  Українська народна пісня “Іди, іди 

дощику” (38) 

                                               6 – й клас. 

  
  Удосконалення навичок гри на інструменті: 

- виховання сценічної витримки і вміння володіти власними емоціями; 
- визначення структури та форми музичного твору; 
- ознайомлення з харківським способом гри; 
- вивчення мелізмів: трель, групето; 
- усвідомлення подолання технічних складностей у формуванні ігрових рухів; 
- засвоєння музично-теоретичних знань: паралельні та одноіменні        

тональності до 5-и знаків при ключі. Поняття про хроматичну гаму. Особливі 
види ритмічного поділу: секстолі, септолі. Вивчення нових музичних термінів. 

                                  Орієнтовні річні вимоги. 

Гама Соль мажор: грати ритмічними угрупуваннями 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5. 
Гама Ре мажор: грати ритмічними угрупуваннями 1-1, 1-2, 1-3. 
Гами Ля мажор, Сі бемоль мажор, фа дієз мінор, соль мінор – грати обома 
руками. 
 Терції, сексти, октави, головні тризвуки  та їх обернення. 
Арпеждіо: довге, коротке та ламане в гамах Соль мажор та До мажор. 
Домінантсептакорд. 
4 – 6 етюдів на різні види техніки.                              
1 – 2 твори великої форми. 
1 – 2 поліфонічних твори. 
14 – 5 різнохарактерних творів (з них 2 – 3 вокальні). 
 

   Контрольні заходи: 
     



Академічний концерт – два різнохарактерні твори, один з яких  поліфонічний 
(листопад). 
Технічний залік – гами та вправи, згідно технічних вимог, 1 – 2 етюди 
(грудень). 
Відкритий академічний концерт – два різнохарактерні твори (березень). 
Підсумковий академічний концерт – два різнохарактерні твори (один з них 
великої форми) та етюд (травень). 

 

Орієнтовні програми підсумкового академічного концерту 
1. Лемуан А.     Етюд  До мажор (9) 

Щуровський Ю.    Тема з варіаціями (10) 
Биченко В., сл. Ружин З.  Моя бандура (66) 
 

2. Черні К.     Етюд  До мажор (10) 
Лобко В. (обр.)    Російська народна пісня “Ах ты степь, 

широкая” (10) 
Лисенко –Дністровський М.   Елегія (20) 
 

                     Орієнтовний репертуар 
                                     Етюди 
Герасименко О.     Етюд мі мінор (98) 
Кухта В.     Концертний етюд (96) 
Бургмюллер Ф.     Етюд  Соль мажор (25) 
Черні К.     Етюд Соль мажор (9) 
Хуторянський І.     Етюд Соль мажор (9) 
 

                              Твори великої форми 
Макуха Л.    У саду (83) 
Бетховен Л.    Сонатина I ч., II ч., Романс (15) 
Омельченко А. (обр.)    Варіації на тему російської народної пісні 

“Ноченька” (13) 
Іванов Аз.    Варіації на тему російської народної пісні 

“Сама садик я садила” (27) 
Лобко М. (обр.)    Варіації на тему української народної 

пісні “І шумить і гуде” (40) 

                         Поліфонічні твори 

 



Персел Г.   Прелюдія (60) 
Бах Й.   Менует (28) 
Леонтович М.   Зашуміла ліщинонька (9) 
Дремлюга М.   Прелюдія і фуга (9) 
 

                Твори композиторів – класиків 
Лисенко М. (обр.)   Ой, глибокий колодязю (5) 
Таррега Ф.   Гавот (24) 
Чайковський П.   Солодка мрія (27) 
Лисенко М.   Гавот (17) 
Стеценко К.   Вечір (15) 
 

                         Твори сучасних композиторів 
Мясков К.   Прелюдія (15) 
Пшеничний Д.   Ноктюрн (17) 
Баглай О., сл. Ільченка О.  Ой  червоная калинонько (46) 
Сологуб О. (сл. і муз.)   Душа (82) 
Полевой В.   Жартівливий танець (26) 
 

               Твори для ансамблевого виконання 
 
Золотарьов В.    “Диковинка из Дюссельдорфа” (5) 
Гайдн Й.      Менует (20) 
Пашкевич А., сл. Луценка Д.   Хата моя, біла хата (10)  
Білаш О., сл. Хоменка І.   Квітка (33) 

  
                                         7 – й клас 

       Удосконалення гри на інструменті: 

- закріплення та поглиблення всіх сформованих на попередніх етапах 
навчання понять і практичних навичок; 

- оволодіння специфічними засобами музичної виразності та способами 
звуковидобування; 

- використання колористичних можливостей інструменту; 
- музично-теоретичні знання: самостійний розбір твору, його форми, 

жанрова характеристика, проставлення аплікатури та динаміки, засвоєння 
нових музичних термінів. 



 

                         Орієнтовні річні вимоги. 

Гама Соль мажор: грати ритмічними угрупуваннями 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5. 
Гама Ре мажор: грати ритмічними угрупуваннями 1-1, 1-2, 1-3. 
Гами Сі бемоль мажор, соль мінор обома руками разом. 
Терції, сексти, октави, головні тризвуки та їх обернення, арпеджіо коротке, 
довге та ламане, домінантсептакорд та його обернення в гамах Соль мажор та 
Ре мажор. 
4 – 6 етюдів на різні види техніки. 
1 – 2 твори великої форми. 
1 – 2 поліфонічних твори. 
 4 – 5 різнохарактерних творів (з них 2-3 вокальні) 
2-3 твори для ансамблевого виконання. 
Декілька творів для читання з листа. 
                             

                                   Контрольні заходи: 
Академічний концерт – два різнохарактерні твори, один з яких поліфонічний 
(листопад). 
Технічний залік – гами та вправи, згідно технічних вимог, 1-2 етюди 
(грудень). 
Відкритий академічний концерт – два різнохарактерні твори (березень). 
Підсумковий академічний концерт – два різнохарактерні твори (один з яких 
великої форми) та етюд (травень). 
 

Орієнтовні програми підсумкового академічного концерту 
1. Ерделі К.              Етюд  До мажор (15) 

Різоль М (обр.)            Варіації на тему української  народної    
                                                  пісні  “Їхав козак на війноньку” (78) 
Сологуб О. (сл. і муз.)    Матусі (82) 
 

2. Джуліані М.     Етюд ля мінор (25) 
Макуха Л.      Концертіно (83) 
Кухта В.      Скерцо (77) 
 
 

                 Орієнтовний репертуар. 
                             Етюди 



  
Беренс Г.      Етюд  До мажор (94) 
Кано А.      Етюд  Соль мажор (94) 
Таловиря В.     Етюд  мі мінор (94) 
Герасименко О.     Етюд Соль мажор (98) 
Пшеничний Д.     Етюд  Соль мажор (89) 
 

                           Твори великої форми 
Левітова Л.                       Варіації на тему української народної  
                                                             пісні “Добрий вечір, дівчино” (15) 
Заремба В.      Фантазія на тему української народної  
                                                             пісні “Чи я в лузі не калина була” (25) 
Петренко В.     Експромт – варіації на тему української  
                                                             народної пісні “Зелена ліщина” (20) 
Сазонов В.      Варіації на тему російської народної пісні  
                                                            “Метелица” (37) 
Мясков К.      Варіації на українську  тему (4) 
 

                                 Поліфонічні твори 
Фішер І.К.      Прелюдія і фуга (60) 
Бах Й.С.      Прелюдія (28) 
Гендель Г.      Чакона (25) 
Бетховен Л.     Менует (17) 
 

                       Твори композиторів – класиків 
Бетховен Л.     Екосези (27) 
Лисенко М.     Ескіз-інтермецо (10) 
Мендельсон Ф.     Венеціанська баркарола (17) 
Брамс Й. (перекл. Бахтинського М.) Колискова (44) 
 

                         Твори сучасних композиторів 
Адамцевич Є.     Запорізький марш (44) 
Макуха Л.      Скерцо (83) 
Майборода П., сл. Малишка   Елегія (85) 
Рожавська Ю.     Весняна пісня (15) 
Долгих М., сл. Шевченка Т.   У перетику ходила (70) 
 

                    Твори для ансамблевого виконання 



Бах Й. С.     Сіціліана (5) 
Боккеріні Л.     Менует (25) 
Герасименко О.     Сумний вальс (50) 
Поклад І., сл. Олійника Б.   Пісня про матір (59) 

                                               8 – й клас. 

                  Удосконалення гри на інструменті: 

- удосконалення здобутих навичок гри на бандурі; 
- професійна орієнтація та підготовка до вступу в спеціалізовані навчальні 

заклади найбільш перспективних у професійному відношенні учнів; 
- розвиток виконавської культури, виховання художнього смаку; 
- вміння вільно читати музичний матеріал з листа; 
- набуття навичок настроювання інструменту; 
- вміння використовувати набуті музично-теоретичні знання; 

                              Орієнтовні річні вимоги. 

Мажорні та мінорні гами до 4 дієзів та 3 бемолів. 
Терції, сексти, октави, головні тризвуки та їх обернення. 
 Арпеджіо: коротке, довге, ламане. 
Домінантсептакорд та його обернення. 
4-5 етюдів на різні види техніки.        
1 – 2 поліфонічних твори. 
1 – 2 твори великої форми. 
4 – 5 різнохарактерні твори (з них 2 – 3 вокальні). 
Декілька творів для читання з листа. 
   

    Контрольні заходи. 

Прослуховування (грудень) – поліфонічний твір, п’єса (вокальний твір), 
етюд. 
Прослуховування (квітень) – вся програма. 
Іспит (травень) – поліфонічний твір, твір великої форми, дві різнохарактерні 
п’єси (вокальний твір) та етюд.  
 

Орієнтовні екзаменаційні програми 

1. Дремлюга М.    Прелюдія та фуга (10) 



Мясков К.     Варіації на тему української народної  
                                                  пісні “Якби мені черевики” (48) 
Адамцевич Є    Запорізький марш (44) 
Сологуб О. (сл. і муз. )   Душа (82) 
Черні К.     Етюд  До мажор (10)) 
 

2. Дремлюга М.    Пасакалія (10)  
Герасименко О.    Варіації на тему української народної  
                                                   пісні “Цвіте терен” (50) 
Мясков К.     Скерцо (39) 
Житкевич А., сл. Ведмедері М. Святковий вінок (74) 
Таловиря В.    Етюд Соль мажор (99) 
 

                              Орієнтовний репертуар 

                            Етюди 
 
Таловиря М.     Етюд Соль мажор (25) 
Джуліані М.     Етюд №3  ля мінор (25) 
Дерінг К.       Етюд  До мажор (25) 
Пшеничний Д.     Етюд Соль мажор (89) 
Таловиря М.     Етюд  До мажор (99) 
Таловиря М.     Етюд  ля мінор (99) 
 
 

  Твори великої форми 
Різоль М. (обр.)    Варіації на тему української народної пісні  
                                                   “Їхав козак на війноньку” (78) 
Незовибатько О.    Українська фантазія (26) 
Макуха Л.    Концертіно (83) 
Левітова Л.    Варіації на тему української народної пісні  
                                                   “Добрий вечір, дівчино” (15) 
Макуха Л.     Варіації на українську тему (83) 
 
 

 Поліфонічні твори 
Фішер І. (перекл. Верещинського О.)   Прелюдія і фуга (60) 
Дремлюга М.      Пасакалія (10) 
Дремлюга М.               Прелюдія і фуга (10) 
Бах Й.С.      Арія (28) 
Бах Й.С.      Куранта (25) 
 



 

                Твори композиторів – класиків 
 
Мендельсон Ф.            Венеціанська баркарола (17) 
Чайковський П.            Солодка мрія (27) 
Брамс Й.(перекл. Бахтинського М.)        Колискова (44) 
Шостакович Д.             Гавот (9) 
Тарега Ф.            Гавот (24) 
 

                     Твори сучасних композиторів 
 
Долгих М., сл. Стефурак Н.   Весна (70) 
Козак С., сл. Антонович Б-І.   Молитва (61) 
Барвінський В.     Думка (59) 
Таловиря В. (обр.)    Українська народна пісня “Дощик” (92) 
Адамцевич Є.     Запорізький марш (44) 
Мясков К. (обр.)     Українська народна пісня “Защебетав  
                                                             жайворонок” (29) 
 

                   Твори для ансамблевого виконання 
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