1 Опис навчальної дисципліни для ступеня освіти
«Бакалавр»
1.1 на основі повної загальної середньої освіти
Розподіл годин за навчальним планом
Найменування показників
Кількість кредитів ЄКТС –32

Денна форма навчання
Рік підготовки: 1,2,3,4

Заочна форма навчання
Рік підготовки: 1,2,3,4

Загальна кількість годин – 960
Кількість модулів – 4,

Семестр:

Змістовних - 8
І,ІІ,ІІІ,IV,V,VI,VII,VIII

І,ІІ,ІІІ,IV,V,VI,VII,VIII

Тижневих годин

Лекції:

для денної форми навчання:
аудиторних – 3 год І, VIII семестри,
4 год ІІ,ІІІ,IV,V,VI,VII семестри

Індивідуальні
498 год

149

Вид підсумкового контролю:

Лабораторні:

Тестовий контроль
Самостійна робота:
Форма підсумкового контролю:

462 год

811

Іспит 1,3,5,6,8Д (Залік 2,4,7)

1.2 на базі молодшого спеціаліста
Розподіл годин за навчальним планом
Найменування показників

Кількість кредитів ЄКТС – 16
(2роки), 29(3роки)

Денна форма навчання
Рік підготовки: 1,2,3

Заочна форма навчання
Рік підготовки: 1,2,3

Загальна кількість годин –
510(2роки) 870 (3роки)
Кількість модулів – 4 (2роки), 6 (3
роки)

Семестр:
І,ІІ,ІІІ,IV, V, VI

І,ІІ,ІІІ,IV, V, VI
Лекції:

Тижневих годин
для денної форми
навчання:індивідуальних – 4 год, 3
год

Індивідуальні
250 , 414

124
Лабораторні:

Вид підсумкового контролю:
Тестовий контроль
Самостійна робота:
Форма підсумкового контролю:

260 , 456

356, 746

Іспит , Залік

2 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
«Спец.інструмент\ударні інструменти» 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;
- 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.
Зміст і структура курсу
Протягом
восьми
семестрів вивчення
навчальної
дисципліни
«Спец.інструмент\ударні інструменти» студенти закріплюють та поглиблюють
знання, вдосконалюють вміння та навички, отримані на базі освітньої програми
молодшого спеціаліста та на основі повної загальної освіти.
В процесі вивчення курсу здобувачі формують загальні та фахові
компетентності, знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності, здатність демонструвати достатньо високий рівень
виконавської майстерності, здатність створювати та реалізовувати власні
художні концепції у виконавській діяльності, вивчають характеристики
основних принципів та методів інструментального навчання, формування
виконавських навичок.
3 ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Передумовами вивчення навчальної дисципліни
«Спец.інструмент\ударні інструменти» є опанування таких навчальних
дисциплін (НД) освітньої програми (ОП):
ОК 5 Історія світової естради
ОК 6 Історія української естради
ОК 8 Постановка голосу\музичного
апарату
ОК 10 Теорія музики
ОК 12 Гармонія
4 ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
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 «Спец. інструмент\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

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:
- публічна демонстрація, що пов’язана з тим чи іншим видом виконання
сольної / ансамблевої програми, проводиться у формі концертного
виступу;
- іспит.
5.2 Форми контролю та критерії оцінювання результатів навчання
Форми контролю знань студентів:
- поточний;
- підсумковий модульний;
- семестровий підсумковий (залік/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 студенти(індивідуальні зайняття та
самостійна робота) на основі повної загальної середньої освіти
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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.
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.
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.
2 (незадовільно)
Студент не засвоїв навчальний матеріал. Не усвідомлює
мету навчально-пізнавальної діяльності.

6. Програма навчальної дисципліни
6.1 Зміст навчальної дисципліни на основі повної
загальної середньої освіти
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).
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.
Модуль ІІ
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.
Модуль ІІІ
Тема 11. Ghost ноти.
Ghost ноти дуже прикрашають гру барабанщика, але перш за все, вони добавляють
пульсації у рисунок та підкреслюють той чи інший рух, наприклад, рух
шістнадцятими або шафл. Гра ghost нот, це по суті гра із акцентом, але в контексті
гри на установці, це здобувае полірітмічний характер, так як із “тихою” нотою,
наприклад хай-хету або малого барабана в цей же час може гратися гучна нота бас
барабаном.
Тема 12. Контроль відкритого хету.
При грі хай хетом, ми маємо три різних положення, 1) закритий хет, позиція п’ятки
лівої ноги до гори
2) напів відкритий хет, позиція носка лівої ноги догори

3) відкритий хет, рух лівої ноги із п’ятки на носок відповідно із тривалістями
Відпрацьовувати ці навички потрібно починаючи із половинних, четвертних,
восьмих та шістнадцятих нот, окремо тільки хетом,потім пристосовуючи малий
барабан, а потім бас барабан.
Тема 13. Використовування форшлагів на барабанах.
Існує чотири різновиди форшлагів.
Одинарний, подвійний, потрійний, та чотирьохударний. Окрім одинарного
аиконуватися вони можуть двома способами, одиницями та двійками.
При застосуванні на барабанах, форшлагі двійками найчастіш використовують при
грі груівів, бо їх зручніше зіграти тихо, як ghost ноти, і найчастіше
використовується подвійний форшлаг.
Форшлаги одиницями дуже добре звучать у брейках завдяки їх читаності особливо
у “неджазових” стилях.
Тема 14. Використовування форшлагів при грі п’єс та етюдів на малому
барабані.
На малому барабані також як і на установці, використовують форшлаги
одинарними та подвійними ударами.
Одинарний форшлаг має тільки один спосіб гри, на відміну від інших.
Подвійні та інші форшлаги, мають дещо інше призначення ніж на барабанах, та
виконуються трішки по-різному. На відміну від гри на барабанах, на малому
барабані ми граємо форшлаг + до ритмічної фігури, відповідно він звучить у три
рази швидше ніж сама фігура та фігура залишаються незмінною а на барабанах ми
граємо форшлаг у середині фігури, дроблячи якусь із тривалостей.
Модуль ІV
Тема 15. Читання нот малим та бас-барабаном.
Дуже корисно для розвитку техніки рук та ніг є читання незнайомого музичного
тексту. Основою для гри може бути будь яка тривалість, яку треба грати хай хетом
або тарілкою райд, але починати треба з чверті, вона є “відправною” точкою для
будь якого руху, будь то восьма straight, або свинг и т.д
Тема 16. Динамика у рок, поп, джазі і т.д та академічний музиці.
Різниця у динаміці між цими різними стилями полягає в тому,що насамперед при
грі на барабанах тихі ноти “акомпанують” основним, відтворюючи пульсацію та
прикрашаючи основний скелет малюнка(ghost ноти), на відміну від динаміки у
академічний музиці, де задача динаміки, робити плавні або різкі переходи від
тихого до гучного звучання. Звичайно що у сучасній поп,рок, джаз і т.д музиці
також присутні прийоми крещендо та дімінуендо та інші, як і у академічний гра із
акцентом, але це не є першорядною задачею.
Тема 17. Реггі.
Як і більшість латинських стилів змішаних із африканською музикою у новому світі
(хоча Реггі не відноситься до “латини”), в ньому закладені своі закони формування

груівів. Насамперед це роль бас барабану,яка для стандартного малюнка
знаходиться у незвичному місці, на третій долі, та інші особливості.
Існує шафовий реггі, та straight.
Тема 18. Контроль подвійних ударів руками.
Подвійні удари (RRLL),повинні розвиватися із повільного темпу використовуючи
спочатку тільки передпліччя.Потім із прискоренням темпу,перший удар у двійці
залишається передпліччям, а другий поступово зміньшуючи амплітуду
передпліччя, поступово переходить у кистьовий удар. Темп спочатку треба рухати
по 10 одиниць, з 50 до 100 та далі. Та без метроному, поступово прискорюючи темп.
Модуль V
Тема 19. Босса нова.
Босса нова, стиль заснований на самбі, але у виконанні простіший, бо повільніший.
В основі босси лежить астенатний подвійний малюнок бас барабана, на нього
накладається гра у сильні та слабкі долі на малому барабані, прийомом cross
sticк(звук коробочки), та гра восьмими нотами хай хетом із акцентом.
Тема 20. Самба.
Самба має такий же астенатний малюнок, як і босса, але у грі хетом або райдом має
більше різновидів.
Також самба може гратися окремо на малому барабані, із астенатним малюнком бас
барабана, хет ногою на “2” та “4”, та підкреслюючи малюнок surdo, на бас томі у
“3”.
Тема 21. Дріб подвійними ударами.
Дріб двійками (roll) складається із 5ти, 7ми та т.д непарних ударів, 5й, 7й та
інші,припадають у сильну долю,та граються із акцентом. Тривалість дробі грається
у два рази швидше ніж основа.

Тема 22. Шафл 16-ми.
При грі шафла 16-ми, ми граємо straight восьмі, але шафлуємо 16ті ноти, подвійних
ударів 16ми ту шафлі також чотири, але на відміну від 16х straight, дві з них короткі
а дві довгі. Гра хай хетом може бути як восьмими так і 16ми , але починати треба із
гри чвертей, та слідкувати за чітким співвідношенням.
Модуль VI
Тема 23. Брейки на основні астенатного бас-барабана.
Цей підрозділ брейків грається спочатку руками, потім пристосовується лінія басбарабану, як правило восьмими нотами straight. Гра руками може бути сама

різноманітна із використанням форшлагів, акцентів та ін. Використовується у всіх
стилях.
Тема 24. Фанк.
Фанкова музика є дуже різноманітною. Ії вплив можна побачити у багатьох поп і
рок виконавців. Від засновників як James Brown (funk), до Red Hot Chilie Peppers
(rock funk), Jamiroqai (disco funk), John Scofield (jazz funk).
У класичному фанку як правило зміщується малий барабан або с 2ї долі на 2 “і”,
або з 4ї на 4”і”.
У сучасному фанку малий барабан залишаться на “2” та “4”, сикопується бас
барабан.
Фанк буває шафовий та straight.
Тема 25. Гра із метрономом.
Гра із метрономом потребує окремої уваги, треба вчитися спочатку чотко
пропадати у “центр” бієнія не змінюючись протягом гри.Це самий важливий навик
для кожного музиканта. А вже потім треба вчитися грати попереду метроному, як
при грі свінгу на тарілці ride. Або позаду метроному, що використовується у деяких
сучасних стилях, наприклад таких як neo soul.
Тема 26. Контроль читання нот.
Читання нот, є невід’ємною частиною знань професійного барабанщика. Знання
нотної грамоти, окрім можливості грати незнайомі тексти упорядковує знання
виконавця.
Починати треба із простих співвідношеннь тривалостей, які розташовані у прогресії
у два рази швидше.
Потім прості тексти, потім тести с паузами, синкопами и т.д

Модуль VII
Тема 27. Свінг.
Як відомо, свінг був танцювальною музикою з середини 20 х, до початку 40 х років
ХХ сторіччя. Починати треба із тарілки райд, чверті граються із акцентом на “2”
та”4”, хай хет грає також “2” та “4”. Потім до чверті у райд, добавляють шафл на
“1” та “3” .
Ліва рука зазвичай грає акценти, які мають взаємодію із солістом (інструмет), або
підкреслюють акценти біг бенда. У класичному виконанні свінгу, бас барабан
дублює лінію контрабаса, чвертями, гра у бас барабан відтворюється ступеню
ноги,бас барабан.
Тема 28. Відмінності у настройці барабанів, залежно від стилю.
Кожен стиль гри на барабанах, вимагає окремої настройки інструменту. Не існує
універсальної настройки для всіх стилів.

Так наприклад гра свінгу потребує високої настройки барабанів. Також висока
настройка барабанів використовується при грі латинських стилів. Висока настройка
барабанів, дає виконавцю більш динамічну можливість, що дуже важливо при
виконанні джазу.
Та на відміну від джазових та латинських стилів, рок та поп музика, виконується
або на низько настроєних барабанах, або, якщо барабани настроєний високо, то
вони вони ретельно демфуються.
Тема 29. Дюйм барабанів та підбір тарілок відповідно стилю музики.
Окрім настройки барабанів, також є важливим правильний підбір дюйму барабанів
для кожного стилю.
Джазові барабани, мають менший дюйм, та тонкі, та відповідно низькі по звучанню
тарілки.
Але у сучасних біг-бендах, можуть використовуватися барабани із низькою
настройкою та та високими по звучанню тарілками.
На відміну від джазових стилів, рок та поп музика грається на більш великих по
дюйму барабанах, та високих по звучанню тарілках, які товстіші за джазові тарілки.
Тема 30. Лінійні брейки.
На відміну від брейків на астенатний бас барабан, лінійні брейки засновані на
чередуванні рук та ніг
Починати треба з варіанту гри двох ударів руками, одного удара бас барабаном.
RLKRLK або RLKLRK
Далі можна використовувати більше ударів руками, та поступово добавляти
подвійні удари бас барабаном.
Можна використовувати форшлаги та інші рудименти.

Модуль VIII
Тема 31. Контроль парадидлів та співвідношення із іншими рудиментами.
Парадидли - це з’єднання одинарних та подвійних ударів.
Існують одинарні, подвійні, потрійні і т.д. парадидли.
Починати гру парадидлів слід без акценту, потім акцентувати першу ноту в
одиниці.
Співвідношення парадидлів та одиниць відбувається із акцентом, одиниці граються
голосно та без акценту.
Тема 32. Соло.
Соло можна поділити на open solo, та соло в контексті пісні.
Open solo грається аd libitum, тобто не прив’язане до метроритму, музикант може
прискорювати темп або замовляти його. Open solo може бути як на початку пісні,
так і усередині або наприкінці пісні. В любому випадку музикант повинен з'єднати

своє слово із контекстом пісні, тобто вийти з нього у темп або повернутися до темпу
після соло.
Іншій вид соло, це коли музикант залишається в розмірі пісні та в темпі пісні.Таке
соло може гратися або на риф, або бути залишеним без акомпанементу але
сохраняючи темп та розмір, або у формі “питання-відповідь” , ця форма більш
розповсюджена у джазових стилях.
Форма “питання-відповідь”, може бути по 2, 4, або використовувати іншу кількість
тактів. “Питання”це гра бенду разом із барабанщиком, “відповідь” це гра
барабанщика сольно.
Тема 33. Афро-кубинські стилі.
Ще один різновид латини, кубинська музика. Найбільш відомий стиль кубинської
музики це сальса, всередині якого безліч стилів.
Вся латинська музика заснована на перкусії,тому гра на барабанах імітує
перкусійні лінії .
Вся кубинська музика має основу, яка називається clave, який має двохтактову
форму.Clave як правило виконуеться на дерев'яних брусочках claves, та
розподіляється на на 2:3 та 3:2(son clave та rumba clave). 2:3, це два удари в першому
такті татри удари у другому такті, 3:2 навпаки.
При грі на барабанах, барабанщик може грати в clave лівою ногою у
коробочку/коубел, або грати clave прийомом cross stick.
Інший обов'язковий рудимент це tumbao, tumbao це басова лінія, яка грається бас
барабаном.
Права рука грає cascara, це “рваний” синкопований малюнок, який в оригіналі
грається на коубелі, або у борт тимбалес, також права рука може грати bell,
(половинні ноти)або інші малюнки
Ліва рука, як правило імітує гру конгів або бонгів.
Тема 34. Навички створювання своїх барабанних партій.
При створенні своєї музики, часто барабанщик стикається з тим, що йому треба
створити свою партію.
І це залежить від досвиду зіграної музики, смаку та техники барабанщика.
Насамперед треба визначитись із стилем в якому створюється музика та оцінити
насиченість музичного матеріалу іншими інструментами,щоб не перегрузити
музичне полотно.
Треба пам’ятати, що задача кожного музиканта є створення загального музичного
твору, а не випячування себе як соліста, це ні в якому разі не означає що неможна
користуватися технікою, просто все треба робити із відчуттям міри смаку та стилю.
Звичайно є стилі, в яких акцент робиться на якомусь окремому інструменті,
наприклад у таких виконавців як Buddy Rich(барабани), Joe Satriani (гітара) та інші.
Але насамперед, у барабанщика цінуется вміння акомпаніювати, а вже потім
виконувати соло.

6.2 Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
Денна форма
ТЕМА

Заочна форма
У тому числі

15

8

7

26

4

22

Тема 3. Контроль
правильного
положення рук та
корпусу при грі.

22

8

14

28

4

24

Тема 4. Контроль
правильного падіння
рук.

22

8

14

28

4

24

Тема 5.
Відпрацьовування
одиночних ударів із
метрономом.

22

8

14

28

4

24

Тема 6. Підбір та
робота над
репертуаром.

22

8

14

28

4

24

Всього за
модулем

118

48

70

163

24

139

Тема 7. Контроль
подвійних ударів басбарабаном.

35

21

МОДУЛЬ 2.
14
28

4

24

Тема 8. Контроль
подвійних ударів бас
барабаном,тріолі.

35

21

14

28

4

24

Тема 9. Шафл, гра
руками і ногами.

35

21

14

28

4

24

Тема 10. Дріб на
малому барабані із
притиском.

35

21

14

28

4

24

Самос.
робота

Тема 2. Склад ударної
установки.

Індивід.

21

Практичні

4

семінари

25

робота

Самос.
7

Практ.

8

семінари

15

лекції

Тема 1. Історія
інструменту.

Всього

Індивід. роб.

Всього
Лекції

У тому числі

МОДУЛЬ 1.

Всього за модулем

140

84

56

112

16

96

МОДУЛЬ 3.
Тема 11. Ghost ноти.

30

16

14

28

4

24

Тема 12. Контроль
відкритого хету.

30

16

14

28

4

24

Тема 13.
Використовування
форшлагів на
барабанах.

30

16

14

28

4

24

Тема
14.
Використовування
форшлагів при грі п’єс
та етюдів на малому
барабані.
Всього за модулем

30

16

14

28

4

24

120

64

56

112

16

96

МОДУЛЬ 4.
Тема 15. Читання нот
малим та басбарабаном.

35

21

14

28

4

24

Тема16. Динамика у
рок, поп, джазі і т.д та
академічний музиці.

35

21

14

28

4

24

Тема 17. Реггі.

35

21

14

28

4

24

Тема 18. Контроль
подвійних ударів
руками.

35

21

14

28

4

24

140

84

56

112

16

96

Всього за модулем

МОДУЛЬ 5.
Тема 19. Босса нова.

30

16

14

28

4

24

Тема 20. Самба.

30

16

14

28

4

24

Тема 21. Дріб
подвійними ударами.

30

16

14

28

4

24

Тема 22. Шафл 16-ми.

30

16

14

28

4

24

Всього за
модулем

120

64

56

112

16

96

4

24

МОДУЛЬ 6.
Тема 23. Брейки на
основні астенатного
бас-барабана.

35

21

14

28

Тема 24. Фанк.

35

21

14

28

4

24

Тема 25. Гра із
метрономом.

35

21

14

28

4

24

Тема 26. Контроль
читання нот.

35

21

14

28

4

24

140

84

56

112

16

96

Всього за модулем

МОДУЛЬ 7.
Тема 27. Свінг.

30

16

14

28

4

24

Тема 28. Відмінності у
настройці барабанів,
залежно від стилю.

30

16

14

28

4

24

Тема 29. Дюйм
барабанів та підбір
тарілок відповідно
стилю музики.

30

16

14

28

4

24

Тема
30.
Лінійні
брейки.
Всього за модулем

30

16

14

28

4

24

120

64

56

112

16

96

МОДУЛЬ 8.
Тема 31. Контроль
парадидлів та
співвідношення із
іншими рудиментами.

28

14

14

32

8

24

Тема 32. Соло.

28

14

14

32

8

24

Тема 33. Афрокубинські стилі.

26

12

14

29

5

24

Тема 34. Навички
створювання своїх
барабанних партій.

28

14

14

32

8

24

110

54

56

125

29

96

960

49
8

462

960

149

811

Всього за модулем
Всього

6.3 Зміст навчальної дисципліни на базі молодшого
спеціаліста(2 роки)
Модуль І
Тема 1. Босса нова.
Босса нова, стиль заснований на самбі, але у виконанні простіший, бо повільніший.

В основі босси лежить астенатний подвійний малюнок бас барабана, на нього
накладається гра у сильні та слабкі долі на малому барабані, прийомом cross
sticк(звук коробочки), та гра восьмими нотами хай хетом із акцентом.
Тема 2. Самба.
Самба має такий же астенатний малюнок, як і босса, але у грі хетом або райдом має
більше різновидів.
Також самба може гратися окремо на малому барабані, із астенатним малюнком бас
барабана, хет ногою на “2” та “4”, та підкреслюючи малюнок surdo, на бас томі у
“3”.
Тема 3. Дріб подвійними ударами.
Дріб двійками (roll) складається із 5ти, 7ми та т.д непарних ударів, 5й, 7й та
інші,припадають у сильну долю,та граються із акцентом. Тривалість дробі грається
у два рази швидше ніж основа.
Тема 4. Шафл 16-ми.
При грі шафла 16-ми, ми граємо straight восьмі, але шафлуємо 16ті ноти, подвійних
ударів 16ми ту шафлі також чотири, але на відміну від 16х straight, дві з них короткі
а дві довгі. Гра хай хетом може бути як восьмими так і 16ми , але починати треба із
гри чвертей, та слідкувати за чітким співвідношенням.
Модуль ІI
Тема 5. Брейки на основні астенатного бас-барабана.
Цей підрозділ брейків грається спочатку руками, потім пристосовується лінія басбарабану, як правило восьмими нотами straight. Гра руками може бути сама
різноманітна із використанням форшлагів, акцентів та ін. Використовується у всіх
стилях.
Тема 6. Фанк.
Фанкова музика є дуже різноманітною. Ії вплив можна побачити у багатьох поп і
рок виконавців. Від засновників як James Brown (funk), до Red Hot Chilie Peppers
(rock funk), Jamiroqai (disco funk), John Scofield (jazz funk).
У класичному фанку як правило зміщується малий барабан або с 2ї долі на 2 “і”,
або з 4ї на 4”і”.
У сучасному фанку малий барабан залишаться на “2” та “4”, сикопується бас
барабан.
Фанк буває шафовий та straight.
Тема 7. Гра із метрономом.
Гра із метрономом потребує окремої уваги, треба вчитися спочатку чотко
пропадати у “центр” бієнія не змінюючись протягом гри.Це самий важливий навик
для кожного музиканта. А вже потім треба вчитися грати попереду метроному, як
при грі свінгу на тарілці ride. Або позаду метроному, що використовується у деяких
сучасних стилях, наприклад таких як neo soul.

Тема 8. Контроль читання нот.
Читання нот, є невід’ємною частиною знань професійного барабанщика. Знання
нотної грамоти, окрім можливості грати незнайомі тексти упорядковує знання
виконавця.
Починати треба із простих співвідношеннь тривалостей, які розташовані у прогресії
у два рази швидше.
Потім прості тексти, потім тести с паузами, синкопами и т.д
Модуль ІII
Тема 9. Свінг.
Як відомо, свінг був танцювальною музикою з середини 20 х, до початку 40 х років
ХХ сторіччя. Починати треба із тарілки райд, чверті граються із акцентом на “2”
та”4”, хай хет грає також “2” та “4”. Потім до чверті у райд, добавляють шафл на
“1” та “3” .
Ліва рука зазвичай грає акценти, які мають взаємодію із солістом (інструмет), або
підкреслюють акценти біг бенда. У класичному виконанні свінгу, бас барабан
дублює лінію контрабаса, чвертями, гра у бас барабан відтворюється ступеню
ноги,бас барабан.
Тема 10. Відмінності у настройці барабанів, залежно від стилю.
Кожен стиль гри на барабанах, вимагає окремої настройки інструменту. Не існує
універсальної настройки для всіх стилів.
Так наприклад гра свінгу потребує високої настройки барабанів. Також висока
настройка барабанів використовується при грі латинських стилів. Висока настройка
барабанів, дає виконавцю більш динамічну можливість, що дуже важливо при
виконанні джазу.
Та на відміну від джазових та латинських стилів, рок та поп музика, виконується
або на низько настроєних барабанах, або, якщо барабани настроєний високо, то
вони вони ретельно демфуються.
Тема 11. Дюйм барабанів та підбір тарілок відповідно стилю музики.
Окрім настройки барабанів, також є важливим правильний підбір дюйму барабанів
для кожного стилю.
Джазові барабани, мають менший дюйм, та тонкі, та відповідно низькі по звучанню
тарілки.
Але у сучасних біг-бендах, можуть використовуватися барабани із низькою
настройкою та та високими по звучанню тарілками.
На відміну від джазових стилів, рок та поп музика грається на більш великих по
дюйму барабанах, та високих по звучанню тарілках, які товстіші за джазові тарілки.
Тема 12. Лінійні брейки.
На відміну від брейків на астенатний бас барабан, лінійні брейки засновані на
чередуванні рук та ніг

Починати треба з варіанту гри двох ударів руками, одного удара бас барабаном.
RLKRLK або RLKLRK
Далі можна використовувати більше ударів руками, та поступово добавляти
подвійні удари бас барабаном.
Можна використовувати форшлаги та інші рудименти.
Модуль IV
Тема 13. Контроль парадидлів та співвідношення із іншими рудиментами.
Парадидли - це з’єднання одинарних та подвійних ударів.
Існують одинарні, подвійні, потрійні і т.д. парадидли.
Починати гру парадидлів слід без акценту, потім акцентувати першу ноту в
одиниці.
Співвідношення парадидлів та одиниць відбувається із акцентом, одиниці граються
голосно та без акценту.
Тема 14. Соло.
Соло можна поділити на open solo, та соло в контексті пісні.
Open solo грається аd libitum, тобто не прив’язане до метроритму, музикант може
прискорювати темп або замовляти його. Open solo може бути як на початку пісні,
так і усередині або наприкінці пісні. В любому випадку музикант повинен з'єднати
своє слово із контекстом пісні, тобто вийти з нього у темп або повернутися до темпу
після соло.
Іншій вид соло, це коли музикант залишається в розмірі пісні та в темпі пісні.Таке
соло може гратися або на риф, або бути залишеним без акомпанементу але
сохраняючи темп та розмір, або у формі “питання-відповідь” , ця форма більш
розповсюджена у джазових стилях.
Форма “питання-відповідь”, може бути по 2, 4, або використовувати іншу кількість
тактів. “Питання”це гра бенду разом із барабанщиком, “відповідь” це гра
барабанщика сольно.
Тема 15. Афро-кубинські стилі.
Ще один різновид латини, кубинська музика. Найбільш відомий стиль кубинської
музики це сальса, всередині якого безліч стилів.
Вся латинська музика заснована на перкусії,тому гра на барабанах імітує
перкусійні лінії .
Вся кубинська музика має основу, яка називається clave, який має двохтактову
форму.Clave як правило виконуеться на дерев'яних брусочках claves, та
розподіляється на на 2:3 та 3:2(son clave та rumba clave). 2:3, це два удари в першому
такті татри удари у другому такті, 3:2 навпаки.
При грі на барабанах, барабанщик може грати в clave лівою ногою у
коробочку/коубел, або грати clave прийомом cross stick.

Інший обов'язковий рудимент це tumbao, tumbao це басова лінія, яка грається бас
барабаном.
Права рука грає cascara, це “рваний” синкопований малюнок, який в оригіналі
грається на коубелі, або у борт тимбалес, також права рука може грати bell,
(половинні ноти)або інші малюнки
Ліва рука, як правило імітує гру конгів або бонгів.
Тема 16. Навички створювання своїх барабанних партій.
При створенні своєї музики, часто барабанщик стикається з тим, що йому треба
створити свою партію.
І це залежить від досвиду зіграної музики, смаку та техники барабанщика.
Насамперед треба визначитись із стилем в якому створюється музика та оцінити
насиченість музичного матеріалу іншими інструментами,щоб не перегрузити
музичне полотно.
Треба пам’ятати, що задача кожного музиканта є створення загального музичного
твору, а не випячування себе як соліста, це ні в якому разі не означає що неможна
користуватися технікою, просто все треба робити із відчуттям міри смаку та стилю.
Звичайно є стилі, в яких акцент робиться на якомусь окремому інструменті,
наприклад у таких виконавців як Buddy Rich(барабани), Joe Satriani (гітара) та інші.
Але насамперед, у барабанщика цінуется вміння акомпаніювати, а вже потім
виконувати соло.
6.4 Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
Денна форма

Самос. робота

Індивід.

семінари

Лекції

робота
Всього

Самос.

У тому числі

Індивід. роб.

Практ.

семінари

лекції

Всього

У тому числі

Практичні

ТЕМА

Заочна форма

МОДУЛЬ 1.
Тема 1. Босса нова.

32

16

16

28

6

22

Тема 2. Самба.

32

16

16

28

6

22

Тема 3. Дріб
подвійними ударами.

32

16

16

30

8

22

Тема 4. Шафл 16-ми.

32

16

16

30

8

22

Всього за
модулем

128

64

64

116

28

88

МОДУЛЬ 2.
Тема 5. Брейки на
основні астенатного
бас-барабана.

32

16

16

28

6

22

Тема 6. Фанк.

32

16

16

28

6

22

Тема 7. Гра із
метрономом.

32

16

16

30

8

22

Тема 8. Контроль
читання нот.

32

16

16

32

8

24

128

64

64

118

28

90

Всього за модулем

МОДУЛЬ 3.
Тема 9. Свінг.

32

16

16

28

6

22

Тема 10. Відмінності у
настройці барабанів,
залежно від стилю.

32

16

16

30

8

22

Тема 11. Дюйм
барабанів та підбір
тарілок відповідно
стилю музики.

31

15

16

30

8

22

Тема 12. Лінійні брейки.

31

15

16

30

8

22

Всього за модулем

126

62

64

118

30

88

МОДУЛЬ 4.
Тема 13. Контроль
парадидлів та
співвідношення із
іншими рудиментами.

31

15

16

30

8

22

Тема 14. Соло.

35

15

20

36

12

24

Тема 15. Афрокубинські стилі.

31

15

16

28

6

22

Тема 16. Навички
створювання своїх
барабанних партій.

31

15

16

34

12

22

128

60

68

128

38

90

480

25
0

260

480

124

356

Всього за модулем
Всього

6.5 Зміст навчальної дисципліни на базі молодшого

спеціаліста(3 роки)
Модуль І
Тема 1. Ghost ноти.
Ghost ноти дуже прикрашають гру барабанщика, але перш за все, вони добавляють
пульсації у рисунок та підкреслюють той чи інший рух, наприклад, рух
шістнадцятими або шафл. Гра ghost нот, це по суті гра із акцентом, але в контексті
гри на установці, це здобувае полірітмічний характер, так як із “тихою” нотою,
наприклад хай-хету або малого барабана в цей же час може гратися гучна нота бас
барабаном.
Тема 2. Контроль відкритого хету.
При грі хай хетом, ми маємо три різних положення, 1) закритий хет, позиція п’ятки
лівої ноги до гори
2) напів відкритий хет, позиція носка лівої ноги догори
3) відкритий хет, рух лівої ноги із п’ятки на носок відповідно із тривалістями
Відпрацьовувати ці навички потрібно починаючи із половинних, четвертних,
восьмих та шістнадцятих нот, окремо тільки хетом,потім пристосовуючи малий
барабан, а потім бас барабан.
Тема 3. Використовування форшлагів на барабанах.
Існує чотири різновиди форшлагів.
Одинарний, подвійний, потрійний, та чотирьохударний. Окрім одинарного
аиконуватися вони можуть двома способами, одиницями та двійками.
При застосуванні на барабанах, форшлагі двійками найчастіш використовують при
грі груівів, бо їх зручніше зіграти тихо, як ghost ноти, і найчастіше
використовується подвійний форшлаг.
Форшлаги одиницями дуже добре звучать у брейках завдяки їх читаності особливо
у “неджазових” стилях.
Тема 4. Використовування форшлагів при грі п’єс та етюдів на малому
барабані.
На малому барабані також як і на установці, використовують форшлаги
одинарними та подвійними ударами.
Одинарний форшлаг має тільки один спосіб гри, на відміну від інших.
Подвійні та інші форшлаги, мають дещо інше призначення ніж на барабанах, та
виконуються трішки по-різному. На відміну від гри на барабанах, на малому
барабані ми граємо форшлаг + до ритмічної фігури, відповідно він звучить у три
рази швидше ніж сама фігура та фігура залишаються незмінною а на барабанах ми
граємо форшлаг у середині фігури, дроблячи якусь із тривалостей.
Модуль ІІ
Тема 5. Читання нот малим та бас-барабаном.

Дуже корисно для розвитку техніки рук та ніг є читання незнайомого музичного
тексту. Основою для гри може бути будь яка тривалість, яку треба грати хай хетом
або тарілкою райд, але починати треба з чверті, вона є “відправною” точкою для
будь якого руху, будь то восьма straight, або свинг и т.д
Тема 6. Динамика у рок, поп, джазі і т.д та академічний музиці.
Різниця у динаміці між цими різними стилями полягає в тому,що насамперед при
грі на барабанах тихі ноти “акомпанують” основним, відтворюючи пульсацію та
прикрашаючи основний скелет малюнка(ghost ноти), на відміну від динаміки у
академічний музиці, де задача динаміки, робити плавні або різкі переходи від
тихого до гучного звучання. Звичайно що у сучасній поп,рок, джаз і т.д музиці
також присутні прийоми крещендо та дімінуендо та інші, як і у академічний гра із
акцентом, але це не є першорядною задачею.
Тема 7. Реггі.
Як і більшість латинських стилів змішаних із африканською музикою у новому світі
(хоча Реггі не відноситься до “латини”), в ньому закладені своі закони формування
груівів. Насамперед це роль бас барабану,яка для стандартного малюнка
знаходиться у незвичному місці, на третій долі, та інші особливості.
Існує шафовий реггі, та straight.
Тема 8. Контроль подвійних ударів руками.
Подвійні удари (RRLL),повинні розвиватися із повільного темпу використовуючи
спочатку тільки передпліччя.Потім із прискоренням темпу,перший удар у двійці
залишається передпліччям, а другий поступово зміньшуючи амплітуду
передпліччя, поступово переходить у кистьовий удар. Темп спочатку треба рухати
по 10 одиниць, з 50 до 100 та далі. Та без метроному, поступово прискорюючи темп.
Модуль ІІІ
Тема 9. Босса нова.
Босса нова, стиль заснований на самбі, але у виконанні простіший, бо повільніший.
В основі босси лежить астенатний подвійний малюнок бас барабана, на нього
накладається гра у сильні та слабкі долі на малому барабані, прийомом cross
sticк(звук коробочки), та гра восьмими нотами хай хетом із акцентом.
Тема 10. Самба.
Самба має такий же астенатний малюнок, як і босса, але у грі хетом або райдом має
більше різновидів.
Також самба може гратися окремо на малому барабані, із астенатним малюнком бас
барабана, хет ногою на “2” та “4”, та підкреслюючи малюнок surdo, на бас томі у
“3”.
Тема 11. Дріб подвійними ударами.
Дріб двійками (roll) складається із 5ти, 7ми та т.д непарних ударів, 5й, 7й та
інші,припадають у сильну долю,та граються із акцентом. Тривалість дробі грається
у два рази швидше ніж основа.

Тема 12. Шафл 16-ми.
При грі шафла 16-ми, ми граємо straight восьмі, але шафлуємо 16ті ноти, подвійних
ударів 16ми ту шафлі також чотири, але на відміну від 16х straight, дві з них короткі
а дві довгі. Гра хай хетом може бути як восьмими так і 16ми , але починати треба із
гри чвертей, та слідкувати за чітким співвідношенням.
Модуль IV
Тема 13. Брейки на основні астенатного бас-барабана.
Цей підрозділ брейків грається спочатку руками, потім пристосовується лінія басбарабану, як правило восьмими нотами straight. Гра руками може бути сама
різноманітна із використанням форшлагів, акцентів та ін. Використовується у всіх
стилях.
Тема 14. Фанк.
Фанкова музика є дуже різноманітною. Ії вплив можна побачити у багатьох поп і
рок виконавців. Від засновників як James Brown (funk), до Red Hot Chilie Peppers
(rock funk), Jamiroqai (disco funk), John Scofield (jazz funk).
У класичному фанку як правило зміщується малий барабан або с 2ї долі на 2 “і”,
або з 4ї на 4”і”.
У сучасному фанку малий барабан залишаться на “2” та “4”, сикопується бас
барабан.
Фанк буває шафовий та straight.
Тема 15. Гра із метрономом.
Гра із метрономом потребує окремої уваги, треба вчитися спочатку чотко
пропадати у “центр” бієнія не змінюючись протягом гри.Це самий важливий навик
для кожного музиканта. А вже потім треба вчитися грати попереду метроному, як
при грі свінгу на тарілці ride. Або позаду метроному, що використовується у деяких
сучасних стилях, наприклад таких як neo soul.
Тема 16. Контроль читання нот.
Читання нот, є невід’ємною частиною знань професійного барабанщика. Знання
нотної грамоти, окрім можливості грати незнайомі тексти упорядковує знання
виконавця.
Починати треба із простих співвідношеннь тривалостей, які розташовані у прогресії
у два рази швидше.
Потім прості тексти, потім тести с паузами, синкопами и т.д
Модуль V
Тема 17. Свінг.
Як відомо, свінг був танцювальною музикою з середини 20 х, до початку 40 х років
ХХ сторіччя. Починати треба із тарілки райд, чверті граються із акцентом на “2”
та”4”, хай хет грає також “2” та “4”. Потім до чверті у райд, добавляють шафл на
“1” та “3” .

Ліва рука зазвичай грає акценти, які мають взаємодію із солістом (інструмет), або
підкреслюють акценти біг бенда. У класичному виконанні свінгу, бас барабан
дублює лінію контрабаса, чвертями, гра у бас барабан відтворюється ступеню
ноги,бас барабан.
Тема 18. Відмінності у настройці барабанів, залежно від стилю.
Кожен стиль гри на барабанах, вимагає окремої настройки інструменту. Не існує
універсальної настройки для всіх стилів.
Так наприклад гра свінгу потребує високої настройки барабанів. Також висока
настройка барабанів використовується при грі латинських стилів. Висока настройка
барабанів, дає виконавцю більш динамічну можливість, що дуже важливо при
виконанні джазу.
Та на відміну від джазових та латинських стилів, рок та поп музика, виконується
або на низько настроєних барабанах, або, якщо барабани настроєний високо, то
вони вони ретельно демфуються.
Тема 19. Дюйм барабанів та підбір тарілок відповідно стилю музики.
Окрім настройки барабанів, також є важливим правильний підбір дюйму барабанів
для кожного стилю.
Джазові барабани, мають менший дюйм, та тонкі, та відповідно низькі по звучанню
тарілки.
Але у сучасних біг-бендах, можуть використовуватися барабани із низькою
настройкою та та високими по звучанню тарілками.
На відміну від джазових стилів, рок та поп музика грається на більш великих по
дюйму барабанах, та високих по звучанню тарілках, які товстіші за джазові тарілки.
Тема 20. Лінійні брейки.
На відміну від брейків на астенатний бас барабан, лінійні брейки засновані на
чередуванні рук та ніг
Починати треба з варіанту гри двох ударів руками, одного удара бас барабаном.
RLKRLK або RLKLRK
Далі можна використовувати більше ударів руками, та поступово добавляти
подвійні удари бас барабаном.
Можна використовувати форшлаги та інші рудименти.

Модуль VI
Тема 21. Контроль парадидлів та співвідношення із іншими рудиментами.
Парадидли - це з’єднання одинарних та подвійних ударів.
Існують одинарні, подвійні, потрійні і т.д. парадидли.
Починати гру парадидлів слід без акценту, потім акцентувати першу ноту в
одиниці.

Співвідношення парадидлів та одиниць відбувається із акцентом, одиниці граються
голосно та без акценту.
Тема 22. Соло.
Соло можна поділити на open solo, та соло в контексті пісні.
Open solo грається аd libitum, тобто не прив’язане до метроритму, музикант може
прискорювати темп або замовляти його. Open solo може бути як на початку пісні,
так і усередині або наприкінці пісні. В любому випадку музикант повинен з'єднати
своє слово із контекстом пісні, тобто вийти з нього у темп або повернутися до темпу
після соло.
Іншій вид соло, це коли музикант залишається в розмірі пісні та в темпі пісні.Таке
соло може гратися або на риф, або бути залишеним без акомпанементу але
сохраняючи темп та розмір, або у формі “питання-відповідь” , ця форма більш
розповсюджена у джазових стилях.
Форма “питання-відповідь”, може бути по 2, 4, або використовувати іншу кількість
тактів. “Питання”це гра бенду разом із барабанщиком, “відповідь” це гра
барабанщика сольно.
Тема 23. Афро-кубинські стилі.
Ще один різновид латини, кубинська музика. Найбільш відомий стиль кубинської
музики це сальса, всередині якого безліч стилів.
Вся латинська музика заснована на перкусії,тому гра на барабанах імітує
перкусійні лінії .
Вся кубинська музика має основу, яка називається clave, який має двохтактову
форму.Clave як правило виконуеться на дерев'яних брусочках claves, та
розподіляється на на 2:3 та 3:2(son clave та rumba clave). 2:3, це два удари в першому
такті татри удари у другому такті, 3:2 навпаки.
При грі на барабанах, барабанщик може грати в clave лівою ногою у
коробочку/коубел, або грати clave прийомом cross stick.
Інший обов'язковий рудимент це tumbao, tumbao це басова лінія, яка грається бас
барабаном.
Права рука грає cascara, це “рваний” синкопований малюнок, який в оригіналі
грається на коубелі, або у борт тимбалес, також права рука може грати bell,
(половинні ноти)або інші малюнки
Ліва рука, як правило імітує гру конгів або бонгів.
Тема 24. Навички створювання своїх барабанних партій.
При створенні своєї музики, часто барабанщик стикається з тим, що йому треба
створити свою партію.
І це залежить від досвиду зіграної музики, смаку та техники барабанщика.
Насамперед треба визначитись із стилем в якому створюється музика та оцінити
насиченість музичного матеріалу іншими інструментами,щоб не перегрузити
музичне полотно.

Треба пам’ятати, що задача кожного музиканта є створення загального музичного
твору, а не випячування себе як соліста, це ні в якому разі не означає що неможна
користуватися технікою, просто все треба робити із відчуттям міри смаку та стилю.
Звичайно є стилі, в яких акцент робиться на якомусь окремому інструменті,
наприклад у таких виконавців як Buddy Rich(барабани), Joe Satriani (гітара) та інші.
Але насамперед, у барабанщика цінуется вміння акомпаніювати, а вже потім
виконувати соло.
6.6 Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
Денна форма

Самос. робота

Індивід.

семінари

Лекції

робота

Всього

У тому числі

Самос.

Індивід. роб.

Практ.

семінари

лекції

Всього

У тому числі

Практичні

ТЕМА

Заочна форма

МОДУЛЬ 1.
Тема 1. Ghost ноти.

37

18

19

35

4

31

Тема 2. Контроль
відкритого хету.

37

18

19

35

4

31

Тема 3.
Використовування
форшлагів на
барабанах.

37

18

19

35

4

31

Тема
4.
Використовування
форшлагів при грі п’єс
та етюдів на малому
барабані.
Всього за модулем

37

18

19

35

4

31

148

72

76

140

16

124

МОДУЛЬ 2.
Тема 5. Читання нот
малим та басбарабаном.

37

18

19

35

4

31

Тема6. Динамика у рок,
поп, джазі і т.д та
академічний музиці.

37

18

19

35

4

31

Тема 7. Реггі.

37

18

19

35

4

31

Тема 8. Контроль
подвійних ударів
руками.
Всього за модулем

37

18

19

35

4

31

148

72

76

140

16

124

МОДУЛЬ 3.
Тема 9. Босса нова.

37

18

19

35

4

31

Тема 10. Самба.

37

18

19

35

4

31

Тема 11. Дріб
подвійними ударами.

37

18

19

35

4

31

Тема 12. Шафл 16-ми.

37

18

19

35

4

31

Всього за
модулем

148

72

76

140

16

124

МОДУЛЬ 4.
Тема 13. Брейки на
основні астенатного
бас-барабана.

37

18

19

35

4

31

Тема 14. Фанк.

37

18

19

35

4

31

Тема 15. Гра із
метрономом.

37

18

19

35

4

31

Тема 16. Контроль
читання нот.

37

18

19

35

4

31

148

72

76

140

16

124

Всього за модулем

МОДУЛЬ 5.
Тема 17. Свінг.

37

18

19

35

4

31

Тема 18. Відмінності у
настройці барабанів,
залежно від стилю.

37

18

19

35

4

31

Тема 19. Дюйм
барабанів та підбір
тарілок відповідно
стилю музики.

37

18

19

35

4

31

Тема 20. Лінійні брейки.

37

18

19

35

4

31

Всього за модулем

148

72

76

140

16

124

12

31

МОДУЛЬ 6.
Тема 21. Контроль
парадидлів та
співвідношення із
іншими рудиментами.

31

12

19

43

Тема 22. Соло.

37

18

19

43

12

31

Тема 23. Афрокубинські стилі.

31

12

19

39

8

31

Тема 24. Навички
створювання своїх
барабанних партій.

31

12

19

45

12

33

130

54

76

170

44

126

870

414

456

870

124

746

Всього за модулем
Всього

7. Методичні рекомендації
Успішному професійному росту майбутнього фахівця сприяє осмислене та
сумлінне вдосконалення навичок естрадного виконавства.
Ретельне напрацювання складного комплексу вмінь і постійне їх покращення
обов’язково забезпечить достатній рівень майстерності майбутнього естрадного
фахівця, який повинен постійно знаходитись у пошуку шляхів і способів
удосконалення свого освітнього рівня, знаходити час для опрацювання методичної
літератури з фаху, вивчати творчий і життєвий шлях славетних музикантів.
Майбутній фахівець повинен дуже відповідально ставитись до такого роду
діяльності, як самостійна робота, ніколи не забувати, що тільки талант, помножений
на працелюбність, здатний принести плоди майстерності. Тому необхідно
прикладати максимум зусиль для поглибленого засвоєння та закріплення знань,
умінь і навичок, обумовлених навчальним процесом.
Завдання та вправи з фаху для самостійного опрацювання надає викладач, вони
мають конкретні цілі оволодіння тим чи іншим прийомом, випливають з висновку
уроку, їх закріплюють й демонструють на наступному уроці.
Сумлінне виконання самостійних завдань поступово забезпечить
обґрунтовану впевненість і професійне вдосконалення.
Починаючи з ІІІ курсу, студент повинен уміти:
– самостійно опрацьовувати матеріал, дотримуючись при цьому рекомендацій і
застережень викладача;
– аналізувати свої професійні творчі надбання;
– творчо мислити;
– відчувати логіку смислового й емоційного розвитку твору.
Майбутньому артисту естради необхідно розширювати свої професійні творчі
уявлення, прослуховуючи записи виступів видатних майстрів всесвітнього рівня,
аналізуючи стиль виконання, емоційно-психологічну насиченість гри, технічний
рівень тощо. Така самостійна робота допоможе формуванню художнього смаку та
пошуку власної виконавської манери. Студент повинен бути зацікавленим і
цілеспрямованим у навчанні.

Методи навчання
До основних методів навчання відносять:
– вербальний метод (пояснення);
– емпіричний метод (показ на інструменті);
– пошук навчального репертуару (вправ, творів);
– репродуктивний (відтворення студентами педагогічних і методичних прийомів,
проілюстрованих викладачем);
– репродуктивно-варіативний (поєднання студентом запропонованих викладачем
прийомів з іншими формами й методами музично-виконавської та педагогічної
діяльності);
– креативний, творчий (створення студентами оригінальних варіантів інтерпретації
вправ і творів; нестандартний підхід до розв’язання педагогічних ситуацій;
опанування навичками педагогічної імпровізації);
– проблемно-пошуковий (самостійний пошук студентом засобів і способів
розв’язання проблемних ситуацій у процесі виконання навчальних і педагогічних
завдань;
– педагогічне моделювання (імітація у навчальному процесі педагогічних ситуацій
і професійної діяльності викладача);
– педагогічний аналіз (формування педагогічного мислення студентів у конкретних
педагогічних ситуаціях засобом аналізу власних дій і діяльності інших студентів);
– інтеграції (акумуляція і синтез знань з різних фахових дисциплін у процесі
вирішення виконавських 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.
Методичне забезпечення
– навчально-методичні посібники і навчальні програми;
– нотний матеріал для проведення практичних занять;
– наочність (відеозаписи занять провідних музикантів).

8. 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”

