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                              Силабус курсу 

            Постановка музичного апарату 

                  (ударні інструменти) 

за спеціальністю  025 «Музичне мистецтво»       

галузі знань    02 «Культура і мистецтво» 

Освітня кваліфікація: Бакалавр музичного мистецтва 

    Роки навчання: 1. Семестри: І. 

    Кількість кредитів: 3. 

    Мова викладання: українська. 

 

                                                         Керівник курсу  

Машковцев Євгеній Аркадійович, викладач кафедри «Музичне мистецтво 

естради» 
    Контактна інформація: truecolorsband@ukr.net 
 

                                Пререквізити та постреквізити дисципліни  

Пререквізити:   «Теорія музики», «Сольфеджіо», «Гармонія»  

         Постреквізити: «Спец.інструмент», «Інструментування», «Клас 

інструментального ансамблю», «Методика і практика роботи з ансамблем», 

«Методика викладання фахових дисциплін», «Майстерність актора», «Концертно-

виконавська практика» 

МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета курсу: 

Cформувати уміння і навички правильної постановки рук та звуковидобування, 

допомогти розвитку художньо-образного мислення, виявленню їх творчого потенціалу; 

сприяти реалізації набутих знань, умінь і навичок в подальшій професійній діяльності. 

Здобути стійкі навички оволодіння інструментом а також освоїти роботу з теоретичним, 

практичним та нотним матеріалом.                                          

- набуття студентами основних навичок гри на ударних інструментах; 

- ознайомлення з методикою навчання гри на інструменті; 

- розширення загального музичного розвитку студентів та привиття естетичного 

смаку; 

- прищеплення навичок самостійної роботи над музичним матеріалом; 

- надання уявлення про засоби звуковидобування, прийомів гри; 

- вміння працювати в музичному колективі. 

Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни «Постановка 

музичного апарату(ударні інструменти)»  сприяє формуванню у здобувачів 

вищої освіти таких компетентностей:  

Загальні 

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;  
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- здатність бути критичним і самокритичним;  

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- здатність генерувати нові ідеї (креативність).   

       Спеціальні (фахові) 

- здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської майстерності; 

- здатність використовувати професійні знання та навички в процесі творчої 

діяльності; 

- здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків.  

       Відповідно до освітньої програми «Музичне мистецтво естради», вивчення 

навчальної дисципліни повинно забезпечити досягнення здобувачами вищої освіти 

таких програмних результатів навчання (ПРН): 

Програмні результати навчання Шифр ПРН 

Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 

майстерність володіння інструментом (голосом) на належному фаховому 

рівні під час виконавської (диригентської) діяльності. 

ПРН 1 

Демонструвати різні методики удосконалення виконавської діяльності.  ПРН 3 

Очікувані результати навчання, які повинні бути досягнуті здобувачами освіти після 

опанування навчальної дисципліни «Постановка музичного апарату(ударні 

інструменти)»: 

Очікувані результати навчання з дисципліни Шифр ПРН 

Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 

майстерність володіння інструментом (голосом) на належному фаховому 

рівні під час виконавської (диригентської) діяльності. 

ПРН 1 

Демонструвати різні методики удосконалення виконавської діяльності.  ПРН 3 

 

Структура курсу 
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    ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1  

Тема 1. Історія 

інструменту. 

10    4 6 9    - 9 

Тема 2. Склад 

ударної установки. 

10    4 6 9    1 8 

Тема 3. Контроль 

правильного 

положення рук та 

корпусу при грі. 

8    2 6 9    1 8 

Тема 4. Контроль   

правильного 

падіння рук.  

7    2 5 9    1 8 
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Тема 5. 

Відпрацьовування 

одиночних ударів із 

метрономом.  

10    4 6 9    1 8 

                     Всього 45    16 29 45    4 41 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

Тема 6. Підбір та 

робота над 

репертуаром. 

10    4 6 9    - 9 

Тема 7. Контроль 

подвійних ударів 

бас-барабаном. 

10    4 6 9    1 8 

Тема 8. Контроль 

подвійних ударів 

бас  

барабаном,тріолі. 

8    2 6 9    1 8 

Тема 9. Шафл, гра 

руками і ногами. 

7    2 5 9    1 8 

Тема 10. Дріб на 

малому барабані із 

притиском. 

10    4 6 9    1 8 

•                       Всього 45    16 29 45    4 41 

Разом 90    32 58 90    8 82 

 

   Методи навчання 

– вербальний метод (пояснення); 

– емпіричний метод (показ на інструменті); 

– пошук навчального репертуару (вправ, творів); 

– репродуктивний (відтворення студентами педагогічних і методичних прийомів, 

проілюстрованих викладачем); 

– проблемно-пошуковий (самостійний пошук студентом засобів і способів розв’язання 

проблемних ситуацій у процесі виконання навчальних і педагогічних завдань. 

 

Методичне забезпеченння 

– навчально-методичні посібники і навчальні програми; 

– нотний матеріал для проведення практичних занять; 

– наочність (відеозаписи занять провідних педагогів-інструменталістів). 

 

                             Політика навчальної дисципліни 

        Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

        Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з 

навчальної дисципліни є: 

- контрольний урок; 

- іспит. 

        Форми контролю та критерії оцінювання результатів навчання 

        Форми контролю знань студентів: 

- семестровий підсумковий (екзамен). 

 Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, яка переводиться 
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відповідно у національну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та 

шкалу європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС –А, В, С, D, E, FX, F). 

Шкала оцінювання студентів: 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Національна   5 - тибальна шкала 
Сума балів 

(R) 

Шкала 

ECTS 

5 (відмінно) 

Студент повністю оволодів теоретичним і практичним 

матеріалом дисципліни. Робить власні висновки, аналізує 

вивчений матеріал, самостійно оцінює явища, факти, 

виявляючи при цьому особисту позицію. Використовує 

додаткову літературу, періодику.  

90-100 А 

4 (добре) 

Студент володіє вивченим матеріалом на достатньому рівні. 

Аналізує матеріал, наводить власні приклади, але не завжди 

впевнено  і точно. Самостійно готує практичні завдання, але 

має потребу в консультації викладача.  

82-89 B 

74-81 C 

3 (задовільно) 

Студент засвоїв менше половини навчального матеріалу, але 

виявляє знання і розуміння основних питань теми і здатен 

поверхово аналізувати вивчений матеріал та відтворювати 

практичні завдання з помилками. Плутається в термінології.   

64-73 D 

60-63 E 

2 (незадовільно) 

Студент не засвоїв навчальний матеріал. Не усвідомлює мету 

навчально-пізнавальної діяльності.  35-59 FX 

0-34 F 

Політика перескладання.  

         Перескладання модуля здійснюється за бажанням студента один раз з дозволу 

кафедри за наявності поважних причин, оцінюється за 20 бальною шкалою. Загальний 

підсумок за курс визначається шляхом додавання балів за всіма видами контролю з 

подальшим переведенням в національну, 100 – бальну та європейської кредитно-

трансферну систему.  

          Політика академічної доброчесності.  

          Списування під час поточних занять, тестових робіт та екзамену заборонені. 

ECTS Бали Зміст 

A 90 — 100 «відмінно» 

B 82 — 89 «добре» 

C 74 — 81 «добре» 

D 64 — 73 «задовільно» 

E 60 — 63 «достатньо» 

FX 35 — 59 «незадовільно» з можливістю повторного складання 

F 1 — 34 «незадовільно» з обов’язковим повторним курсом 
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                  Політика відвідування.  

                   Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за пропуск занять 

без поважної причини знімаються бали (по 1 за кожне пропущене заняття). З 

об’єктивних причин (напр., хвороба) навчання може відбуватися в онлайн формі за 

погодженням із керівником курсу. 

 

Літературні джерела: 

1. Купинський К. М. “ Школа гри на ударних інструментах” 

2. Добрі Палієев “ П’єсы для малого барабана в супроводі фортепиано” 

3. В.Осадчук “ Этюди для малого барабана” Випуск 1, випуск 2 

4. Louies Bellson “Mordern reading text in 4/4” 

5. Louies Bellson “Old time leading text” 

6. Charlie Fechter “Golf clubs on Fences I have known” 

7. Dave Weckl “ Ultimate play along” vol.1  

8. Dave Weckl “ Ultimate play along” vol.2  

9. Dave Weckl “In session” 

10. Dennis Chambers “In the pocket” 

11. Dennis Chambers “ Serious moves” 

12. David Garibaldi “ The funky beat” 

13. David Garibaldi “Future sound” 

14. David Garibaldi “The code of funk” 

15. Jim Chapin “ Advanced techniques for the modern drummer” 

16. Cristiano Micalizzi “ Enciclopedia dei ritmi per bateria e basso” 

17. Lincoln Goines & Robbie Amen “Funkyfuing the clave” 

18. Nelson Faria & Cliff Corman ” Inside the Brazilian rhythm section” 

19. Horacio El negro Hernandez ”Conversation in clave” 

20. John Riley ” Art of bop drumming” vol. 1 

21. John Riley ” Art of bop drumming” vol. 2 

22. Johny Rabb “ Jungle metodo” 

23. Maria Martinez “ Coordination for drumset”
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