




 
 
 

1. Опис навчальної дисципліни для ступеня освіти «Бакалавр» 
 
 

 
Найменування показників 

Розподіл годин за навчальним планом 

Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів ЄКТС – 3  

Загальна кількість годин – 90 Рік підготовки: 1-й   Рік підготовки: 1-й     

Кількість модулів – 2 Семестр: 

Тижневих годин 
для денної форми навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи студента – 58 

І І 

Індивідуальні:  

32 8 

Практичні (семінарські): 

  

Вид підсумкового контролю: 
Тестовий контроль 

Лабораторні: 

- - 

Форма підсумкового контролю: 
Іспит  

Самостійна робота: 

58 82 

 
2.Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: викладання курсу «Постановка музичного апарату» 
має на меті ознайомити студентів з багатим вмістом знань з історії виникнення, будовою 
інструменту, його  основними видами, котрі мають професійну спрямованість, сприяти 
формуванню у студентів теоретичних знань та практичних вмінь і навичок, для 
подальшого професійного становлення і розвитку майбутніх виконавців. 
  

Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни «Постановка музичного 
апарату» сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти таких компетентностей:  

Загальні 
- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;  
- здатність бути критичним і самокритичним; 
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
      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.  

 Завдання дисципліни: засвоєння студентами теоретичних знань та практичних 
навичок гри: розвиток музичного слуху, техніки, опанування  знань зі звукової культури; 
оволодіння уміннями звукоутворення; стимулювання до самовиховання і самоосвіти, 
творчості та самостійності, для подальшого розвитку професійної діяльності  майбутніх 
естрадних музикантів, 

- навчити студентів самостійно застосовувати вправи та етюди для засвоєння та 
розвитку виконавських вмінь і навичок;  
- створити належну теоретичну основу для вільного володіння понятійним 
апаратом;  
- сформувати вміння застосовувати теоретичні знання у виконавській практиці.                                                                                                                  

Постановка музичного апарату для майбутніх фахівців галузі культури і мистецтва  - 
це основа, на базі якої відбувається засвоєння дисциплін професійного напрямку. 

3. Передумови для вивчення навчальної дисципліни  
Передумовами вивчення навчальної дисципліни «Постановка музичного апарату» є 

опанування таких навчальних дисциплін (НД) освітньої програми (ОП): 
ОК 10  Теорія музики 

4. Очікувані результати навчання 
Відповідно до освітньої програми «Музичне мистецтво естради» 

вивчення навчальної дисципліни «Постановка музичного апарату» забезпечує 
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 

Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / 
менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній 
діяльності.  

  ПРН 11 

Очікувані результати навчання, які повинні бути досягнуті здобувачами освіти 
після опанування навчальної дисципліни «Постановка музичного апарату»: 

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 

Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / 
менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній 
діяльності.  

  ПРН 11 

 



 
4.1 Після опанування навчальної дисципліни «Постановка музичного 

апарату» студенти повинні: 
знати: 
• концептуальні знання набуті у процесі навчання та професійної діяльності, 

включаючи певні знання сучасних досягнень; 
•  теорію, основні принципи, методи і поняття  навчання та професійної діяльності; 
• предмет дисципліни, її структуру, категоріальний апарат; 
• основні методи гри; 
• сучасні тенденції розвитку есттрадного інструментального мистецтва; 
• найбільш відомих авторів інструментальних методик та їх головні праці; 
• основні прийоми;  
• засоби музичної виразності  

 вміти: 
• розв’язувати складні непередбачувані завдання і проблеми у спеціалізованих 

сферах професійної діяльності та навчанні, що передбачає збирання та інтерпретацію 
інформації, вибір методів та інструментальних засобів,  

• застосовувати інноваційні підходи у навчанні; 
• трансформувати теоретичні знання у практичне застосування; 
• робити записи свого виконання й аналізувати їх;  
• аналізувати манеру виконання та прийоми інших музикантів; 
• застосовувати одержані знання при вирішенні професійних завдань;  
• розуміти й об’єктивно оцінювати власні досягнення; 
• володіти методологією й методами пізнання творчої діяльності; 
• вдаватися до діалогу як засобу вирішення соціальних і етичних проблем, 

досягнення консенсусу. 
 

5. Засоби діагностики та критерії оцінювання результатів навчання.  
5.1 Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 
Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з навчальної 
дисципліни є: 

- контрольний урок; 
- іспит. 

5.2 Форми контролю та критерії оцінювання результатів навчання 
Форми контролю знань студентів: 

- семестровий підсумковий (екзамен). 
 Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, яка переводиться 
відповідно у національну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та 
шкалу європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС –А, В, С, D, E, FX, F). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

                                                            МОДУЛЬ І 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

СУ
М

А
 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 

                                                         Шкала оцінювання 

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 
6. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

6.1 Зміст навчальної дисципліни 
Змістовний Модуль І 

Тема 1. Історія інструменту. 
Ударні інструменти, як і голос, один з найперших інструментів якими почала 
користуватися людина. 
І все це носило не тільки музично розважальний контекст, але й як засіб комунікації (при 
спілкуванні між поселеннями у разі небезпеки, або повідомлення погодних умов) та 
релігійно-обрядовому сенсі. 
Тема 2. Склад ударної установки. 



 
Ударна установка складається з окремих инструментів, які ми можемо побачити в групі 
ударних у духовому або сифоничному оркестрі і на кожному з цих інструментів буде грати 
окрема людина. 
На початку 20 х років ХХ сторіччя, з появою біг бендів, з’явилася перша ударна установка, 
яка складалася як зазначено вище, з окремих оркестрових інструментів, новим винаходом 
було використовування педалі бас барабана, та стійки хай хету, який мав трошки інший 
вигляд ніж сучасний, перші хай хети були зазначені тільки для гри ногою, бо були дуже 
короткі. 
Схожа ситуація також із педаллю бас барабана, вона мала дуже маленький функціонал, і 
була пристосованна тільки для гри ступнею, на відміну від сучасних моделей які мають 
набагато більше можливостей. 
Тема 3. Контроль правильного положення рук та корпусу при грі. 
Корпус барабанщика повинен бути розслабленний, руки розташовані уздовж 
корпуса,піднімаються під прямим кутом, лікті залишаються уздовж корпуса, як при 
опущеному положенні, завдяки цьому барабанщик не витрачае зайвої енергії щоб тримати 
руки. 
Тема 4. Контроль   правильного падіння рук.  
У грі барабанщика дуже важливо правильно кидати удари до низу, вгору рука йде 
повільніше, до низу бистріше, завдяки цьому барабанщик грає плотним звуком не 
докладаючи зайвих зусиль . Також важливим елементом є правильне падіння руки, це 
повинно робити виключно по прямій, зверху вниз. Виключенням є тільки гра по чашці 
тарілки, коли ми граємо трошки навскоси. 
Тема 5. Відпрацьовування одиночних ударів із метрономом.  
Дуже важливим елементом гри на барабанах є одинарні удари, тому вони потребують 
особливої уваги,та іх слід відпрацьовувати із метрономом, рухаючись по 5-10 одиниць від 
правильного (50-65 bpm) до double time up (100-130). 

Змістовний Модуль ІІ 
Тема 6. Підбір та робота над репертуаром. 
Так як ми маємо справу із студентами з початковою музичною освітою, при виборі 
репертуару, ми рухаємося відповідно цього рівня. В роботі повинні бути два твори, один 
на ударній установці, другий на малому барабані у супроводі ф-но. Так як у студентів 
можуть бути деякі недоліки у постановці рук та ніг, по ходу розбору творів педагог 
повинен вказати на них, опрацювати із студентом, а студент повинен намагатися 
виправити ці недоліки. 
Тема 7. Контроль подвійних ударів бас-барабаном. 
У арсеналі барабанщика при грі бас барабаном, більш за все застосовуються одинарні та 
подвійні удари. Подвійні удари можна поділити на восьмі та шістнадцяті, восьмими  
усього два подвійних удари та одна синкопа, шістнадцятих чотири двійки та дві синкопи. 
У відпрацюванні цих ударів, слід грати їх як окремо, так і у співвідношенні із хай хетом 
та малим барабаном. 
Тема 8. Контроль подвійних ударів бас  барабаном,тріолі. 
Подвійних ударів триолями існує три, та дві синкопи. У відпрацюванні цих ударів, слід 
грати їх як окремо, так і у співвідношенні із хай хетом та малим барабаном. 
Тема 9. Шафл, гра руками і ногами. 
Починати гру шафла слід із вправ руками, як і усі рудименти одинарними ударами, гру у 
шафлі потрібно спочатку відпрацьовувати без акценту у повільному темпі. 
Що стосується ніг, то тут ми також маємо справу із подвійними ударами і починати слід 
із гри восьмих нот у шафлі, потім шістнадцятих. 



 
Тема 10. Дріб на малому барабані із притиском. 
Дріб на малому барабані може виконуватися двома способами, подвійними ударами та 
притиском. 
Гра подвійними ударами потребує відповідної техніки рук, а грі із притиском можна 
навчитися набагато скоріше. Головне відпрацювати притиск із натуральным затуханням 
дробі, тоді дріб однієї руки накладается на іншу і ми маємо безперервне звучання, яке 
відтворюється також завдяки струнам малого барабана. 

 
6.2 Структура навчальної дисципліни 
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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 

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 



 
 

7. Інструменти, обладнання  та програмне забезпечення, 
використання яких передбачає навчальна дисципліна  

(у разі потреби) 
 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає використання LMS Moodle -
інтегрованої комп'ютерної системи закладу вищої освіти. 

Ударна установка, звукопідсилююча апаратура, тренажер 
 

8.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. 
 
Три основні елементи уроку: 
1) робота над технічним матеріалом; 
2) розучування нового матеріалу; 
3) повторення й удосконалення вивченого. 
Перші заняття проводяться у формі ознайомлення с нотним матеріалом.  
Протягом перших двох тижнів викладач складає для кожного студента план роботи, 
враховуючи  особисті можливості та здібності студента, рівень його музичної підготовки, 
визначаються виконавчі недоліки, складається репертуар, який повинен відповідати 
програмним вимогам та індивідуальним можливостям кожного студента. 
 

9.Методичне забезпеченння 
– навчально-методичні посібники і навчальні програми; 
– нотний матеріал для проведення практичних занять; 
– наочність (відеозаписи занять провідних музикантів). 
 

10. Методичні рекомендації 
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи 

Самостійна робота є важливим елементом всієї системи підготовки у вищому 
навчальному закладі будь-якої форми навчання і сприяє кращому засвоєнню та 
ефективному опануванню навчального матеріалу. 

Зміст самостійної роботи студентів у форматі дисципліни «Постановка музичного 
апарату» визначається робочою програмою дисципліни, методичними матеріалами, 
завданнями та вказівками викладача. 

Самостійна робота передбачає виконання різних видів завдань (репродуктивних, за 
зразком, реконструктивно-варіативних, частково-пошукових, навчально-дослідних), 
спрямованих на отримання, закріплення студентом нових та набутих знань, їх 
систематизацію й узагальнення; формування практичних вмінь та навичок; контроль 
готовності студента до аудиторних занять, інших контрольних заходів. 

Під час розробки завдань для самостійного опрацювання теоретично-практичного 
матеріалу з дисципліни «Постановка музичного апарату», пропонуються до 
використання наступні форми: 



 
- опрацювання та конспектування першоджерел, робота з основною музичною 

літературою; 
- пошук та вивчення додаткової літератури; 
- аналітична робота з записами;  
- робота з пошуковими системами Інтернет. 

 
 
 

11 Рекомендована література 
 

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” 

 
 
 
 
 
 


