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1. Опис навчальної дисципліни для ступеня освіти «Бакалавр»
Розподіл годин за навчальним планом
Найменування показників
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Кількість кредитів ЄКТС – 8

Рік підготовки: 2-й,3-й, 4-й

Загальна кількість годин – 240
Кількість модулів – 4

Семестр:
IV, V, VI, VII

IV, V, VI, VII

Тижневих годин
Аудиторні:
для денної форми навчання: аудиторних –
2
самостійної роботи студента – 2
Практичні:
148

40

Лабораторні:
Вид підсумкового контролю:
Практичне завдання

-

-

Самостійна робота:
Форма підсумкового контролю:
Іспит , Залік

92

200

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни: викладання курсу «Клас інструментального
ансамблю» має на меті ознайомити студентів з багатим вмістом знань з предмету,
його основними напрямами і проблемами, котрі завжди мали і мають професійну
спрямованість, сприяти формуванню і розвитку у студентів теоретичного
мислення, здатності вирішення проблемних теоретичних питань практичним
шляхом, володіти методологією пізнання та практичної діяльності.
Предмет навчальної дисципліни - основні складові ансамблевого виконавства,
теоретичні знання, застосування їх на практиці.
Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни «Клас
інструментального ансамблю» сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти
таких компетентностей:
Загальні
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- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
- здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Спеціальні фахові
- здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської майстерності;
- здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у виконавській
діяльності;
- здатність використовувати професійні знання та навички в процесі творчої
діяльності.
Завдання дисципліни: засвоєння студентами теоретичних знань та навичок
ансамблевого виконавства: історичних відомостей про становлення жанру
ансамблевого виконавства в Україні і світі, складових роботи виконавця
вокального ансамблю (розігрування, диригування, читання партитур та ін.),
формування репертуару та планування концертної діяльності у відповідності до
жанрових ознак колективу тощо; стимулювання до самовиховання і самоосвіти,
творчості та самостійності, для подальшого розвитку професійної діяльності
майбутніх виконавців ансамблю,
- навчити студентів самостійно працювати над інструментальними
творами, застосовуючи знання про постановку музичного апарату та
розвиток виконавських вмінь і навичок;
- розкрити основні складові та принцип роботи інструментального
ансамблю;
- створити належну теоретичну основу для вільного володіння понятійним
апаратом з навчання інструментального ансамблю;
- сформувати вміння чути свою партію як окремо, так і вцілому при
виконанні багатоголосного твору;
- підготовити високопрофесійного виконавця музичного колективу до
творчої, педагогічної та концертно-виконавської діяльності.
Клас інструментального ансамблю для майбутніх фахівців галузі культури і
мистецтва - це основа, на базі якої відбувається засвоєння дисциплін професійного
напрямку та застосування їх на практиці.
3. Передумови для вивчення навчальної дисципліни
Передумовами вивчення навчальної дисципліни «Клас інструментального
ансамблю» є опанування таких навчальних дисциплін (НД) освітньої програми
(ОП):
ОК 7 Фортепіано та концертмейстерський клас\клас акомпанементу
ОК 8 Постановка голосу\ музичного апарату
ОК 9 Сольний спів\спец. інструмент
ОК 10 Теорія музики
ОК 11 Сольфеджіо
ОК 12 Гармонія
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ОК 14 Основи диригування та читання партитур
ОК 15 Вокальне аранжування\інструментування
4. Очікувані результати навчання
Відповідно до освітньої програми «Музичне мистецтво естради»
вивчення навчальної дисципліни «Клас інструментального ансамблю»
забезпечує досягнення здобувачами вищої освіти таких програмних результатів
навчання (ПРН):
Програмні
результати
навчання

Володіти методами та навичками оркестрової та ансамблевої гри
(ансамблевого / хорового співу), репетиційної роботи та концертних
виступів.

Шифр
ПРН

ПРН 2

Демонструвати володіння теоретичними та практичними основами
ПРН 9
інструментування, аранжування музики та композиції, вміння
здійснювати переклад музичних творів для різних колективів
(оркестру, ансамблю, хору).
Очікувані результати навчання, які повинні бути досягнуті здобувачами
освіти після опанування навчальної дисципліни «Клас інструментального
ансамблю»
Програмні
результати
навчання

Шифр
ПРН

Володіти методами та навичками оркестрової та ансамблевої гри
(ансамблевого / хорового співу), репетиційної роботи та
концертних виступів.

ПРН 2

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

ПРН 9

4.1 Після опанування навчальної дисципліни «Клас інструментального
ансамблю» 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 складові та характеристики інструментального ансамблю;
• сучасні тенденції розвитку ансамблевого виконавства;
• найбільш відомих авторів інструментальних творів;
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• виступи відомих колективів, їх творчість та репертуар;
• основні етапи виконавської роботи в інструментальному ансамблі;
• музичний слух, його види;
• засоби музичної виразності;
• стрій;
• особливості ансамблевого звучання;
• досягнення динамічного ансамблю;
• важливість підбору репертуару;
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 роботі та навчанні;
• трансформувати теоретичні знання у практичне застосування;
• робити записи ансамблевого виконання й аналізувати їх;
• аналізувати манеру виконання та прійоми інших виконавців;
• 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;
- залік,іспит.
5.2 Форми контролю та критерії оцінювання результатів навчання
Форми контролю знань студентів:
- 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 здобувачі вищої освіти
Модуль 1
Змістовний модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т 15

Т 16

СУМА

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

10

100

Змістовний модуль 1
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СУМА
100

Т 32
10

Т 31
6

Т30
6

Т29
6

Т24
6

Т28

Т23
6

6

Т22
6

Т27

Т21
6

6

Т20
6

Т26

Т19
6

6

Т18
6

Т25

Т17
6

6

Модуль 2
Змістовний модуль 4

Змістовний модуль 3

СУМА
100

Т43
20

Т42

Т41
8

8

Т40

Т37
8

8

Т36
8

Т39

Т35
8

8

Т34
8

Т38

Т33
8

8

Модуль 3
Змістовний модуль 6

Змістовний модуль 5

СУМА

Т50
15

100

Т49
15

Т48

Т46
14

14

Т45
14

Т47

Т44
14

14

Модуль 4
Змістовний модуль 8

Змістовний модуль 7

Шкала оцінювання
Національна 5 - тибальна шкала
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.

Сума балів
(R)

Шкала
ECTS

90-100

А

82-89

B

74-81

C

64-73

D

60-63

E

35-59

FX

0-34

F
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6. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
6.1 Зміст навчальної дисципліни
МОДУЛЬ 1
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Інструментальний ансамбль як організація,
музичний колектив.
Тема 1. Основні характеристики та ознаки інструментального ансамблю
Клас інструментального ансамблю є важливою складовою фахової
підготовки студентів-інструменталістів мистецьких спеціальностей у системі
вищої освіти. Ансамбль можна розглядати як соціально-педагогічну систему, що
виконує певні функції, відзначається специфічними ознаками, формами організації
та принципами діяльності.
Інструментальний ансамбль можна розглядати як творчу лабораторію, у якій
учасники колективу розвивають власні творчі здібності та виконавські навички,
опановують технологію ансамблевої гри та набувають навичок концертновиконавської діяльності.
Основними ознаками інструментального ансамблю визнано такі: спільна мета;
спільна діяльність, спрямована на досягнення спільної мети; творчі традиції;
видова й типова ознаки; стильова та жанрова а також вікова ознаки.
Тема 2. Функції інструментального ансамблю
До функцій інструментального ансамблю відносять такі:
організаційна (спрямована на об’єднання учасників колективу з метою спільної
музично-виконавської діяльності); культурно-освітня (передбачає оволодіння
учасниками ансамблю надбаннями світової музичної культури, що є передумовою
їхньої активної соціальної діяльності); навчальна (полягає у формуванні в студентів
системи фахово необхідних знань, умінь і навичок безпосередньо в процесі
ансамблевого виконавства; засвоєнні учасниками аматорського ансамблю основ
музичної грамоти у взаємозв’язку із практикою колективного виконавства);
виховна (реалізується в процесі виховання в учасників колективу загальної та
сценічної культури, толерантності, естетичного смаку у сфері музичного
мистецтва); розвивальна (спрямована на створення в інструментальному колективі
оптимальних умов для розумового, духовного й естетичного розвитку його
учасників, розвитку природних музичних здібностей та індивідуальних
інструментально-виконавських умінь); комунікативна (забезпечує спілкування і
взаємонавчання учнів (студентів) з різним рівнем загальної музичної підготовки.
Тема 3. Принципи діяльності інструментального ансамблю
До принципів діяльності ансамблю відносять: науковість; педагогічну
доцільність форм, методів, прийомів і засобів роботи в навчальному ансамблі;
систематичність; доступність; поступовість; єдність теорії і практики;
колегіальність; духовність; формування високих моральних якостей учасників
колективу в процесі спільного музикування; толерантність; зацікавленість
керівника й учасників колективу в результатах спільної діяльності. Дотримання
означених принципів у роботі з навчальними ансамблями допоможе викладачам
організувати освітній процес в ансамблевому класі відповідно до сучасних вимог.
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Тема 4. Типи та види інструментальних ансамблів
Типи та види інструментальних ансамблів; однорідні ансамблі; мішані
ансамблі; одноголосні ансамблі; багатоголосні ансамблі.
Характеристика інструментів, які входять до складу однорідних і мішаних
ансамблів. Малі форми (дуети, тріо, квартети, квінтети). Інструментальні ансамблі,
в яких кожну партію виконують 2-4 виконавці.
Класифікація ансамблів за напрямами діяльності – професійні, навчальні
аматорські.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Інструментально-технічна підготовка ансамблю до
художнього виконавства. Розвиток музичних здібностей.
Тема 5. Комплектація інструментальних партій
На підготовчому етапі роботи ансамблю важливим є його комплектація, а
саме комплектація інструментальних партій. При комплектації інструментальних
ансамблів слід звернути увагу на рівень музичної підготовки, вікові та психологічні
особливості, наявність відповідних інструментів, адже це є важливою передумовою
якісного, збалансованого звучання ансамблевого колективу.
Тема 6. Особливості складу (кількісний, якісний склад)
інструментального ансамблю
Музичні колективи відрізняються один від одного певними особливостями,
Кількісний склад інструментального ансамблю залежить від чисельності
учнів, які навчаються в навчальному закладі.
Якісним склад інструментального ансамблю залежить від наявності
інструментів, необхідних для збереження потрібного звукового балансу
інструментальних партій та музичного колективу в цілому;
Важливим є рівень музичної підготовки виконавців, який є різним, як серед
окремих учасників ансамблю так і серед інструментальних колективів (професійні
чи аматорські).
Тема 7. Ансамблеве звучання. Ансамбль природний, штучний
Природний ансамбль утворюється при однакових теситурних умовах,
рівномірному використанні регістрів кожної з інструментальних партій. Всі
учасники використовують нюанси, відповідно до теситури, в якій вони виконують
твір.
Штучний ансамбль – порушення рівномірного використання регістрів
кожної інструментальної партії ансамблю. Це ансамбль, при якому
інструментальні партії знаходяться в різних неоднакових теситурних умовах, коли
одна чи всі партії ансамблю повинні виконуватись з динамікою, яка не відповідає
даній теситурі.
Тема 8. Звуковедення, звукоутворення, атака звуку.
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Звуковедення – це прийом виконання будь-якого музичного твору. В
виконавській практиці існує немало прийомів звуковедення, основні з них: легато,
стакато та нон легато.
Legato – основа співу, прийомом звуковедення, один із показників найвищої
майстерності в інструментальному мистецтві. Легато передбачає плавний, рівний
перехід від одного звука до іншого.
Staccato – прийом звуковедення, протилежний legato, головна ознака –
уривчастість звучання, короткі цезури між звуками. На нотному стані позначається
крапками над нотами. Відповідний прийом передбачає максимальне скорочення
протяжності звуку і відповідно збільшення паузи, а також зумовлює і легкі акценти.
Non legato – спосіб виконання, який передбачає перехід від одного звуку до
іншого з підкресленням кожного з них, але, ніби не відриваючи одного звуку від
іншого. В буквальному розумінні – не легато, не плавно і не зв’язано. Прийом гри
non legato важкий тим, що він містить у собі елементи і legato, і staccato.
Момент звукоутворення є дуже важливим у роботі над постановкою
музичного апарату. Саме звукоутворення (момент виникнення звуку відповідної
висоти) називається атакою. Інакше кажучи, атака звуку – це спосіб
звукоутворення.
Культура виконання значною мірою залежить від уміння користуватися
цими способами звукоутворення та звуковедення.
МОДУЛЬ 2
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Розвиток інструментально-технічних навичок
ансамблевого виконавства
Тема 9. Унісонний ансамбль, його досягнення
Унісонний ансамбль – ансамбль частковий, тобто ансамбль однієї партії, а
також унісонне звучання декількох партій або всього ансамблю.
Унісонний ансамбль ми маємо в одноголосному ансамблі, або в звучанні окремої
партії.
Досягненню унісонного ансамблю сприяють приблизна однотембровість і
сила інструментів у партії, правильно і однаково утворені звуки, чітка та єдина
манера, зручна теситура, тощо. На якість часткового ансамблю впливає інтонаційна
й ритмічна складність мелодії, а також темп і метр.
Тема 10. Музичний слух, його види
Музичний слух — це сукупність здібностей, завдяки яким людина може
повноцінно сприймати та об’єктивно оцінювати музику.
Розрізняють 12 видів музичного слуху(абсолютний, внутрішній, мелодичний,
гармонічний та інші)
Кожна людина має всі види слуху, але не в усіх вони добре розвинені.
Тема 11. Розвиток мелодичного слуху
Музичне-інтонаційне мислення ґрунтується на наявності мелодичного
(інтонаційного) слуху, внутрішніх уявленнях (внутрішньому слуху), досвіді, запасі
слухових образів у пам’яті. Від розвинутості мелодичного слуху залежить рівень
сформованості музично-інтонаційного мислення, яке дає можливість аналізувати,
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що чуєш, подумки уявляти та чути елементи музичної мови, читати та чути
написану музику.
Рівень розвитку мелодичного слуху залежить від точного інтонування
мелодії. Працюючи над чистим інтонуванням, слід звернути увагу на внутрішні
музичні уявлення.
Розвинутість інтонаційного слуху прямо залежить від наявності
внутрішнього слуху, а саме здібності передчувати звучання, оперувати музичнослуховими уявленнями. Завдяки внутрішньому слуху музиканти подумки
уявляють звучання твору до його виконання, а також під час виконання, що
дозволяє контролювати реальне звучання.
Тема 12. Гармонічний слух, його розвиток. Канон, як різновид
ансамблевого виконавства
Розвиток гармонічного слуху — це справа складна, комплексна, у якій
задіяна музична пам’ять, уява, внутрішні слухові уявлення.
Гармонічний слух розвивається у процесі роботи над багатоголосною
музикою, зокрема поліфонічного складу, при наявності досить розвиненого
ладового чуття та досить стійких і яскравих слухових уявлень.
Кано́н – правило, взірець, зразок, щось, що можна вважати прикладом для
наслідування.
Канон в музиці – поліфонічна музична форма, у якій всі голоси виконують
мелодію провідної партії, вступаючи за чергою, п'єса, розрахована на декілька
інструментів голосів, які будуть виконувати одну і ту ж мелодію, але при цьому
вступати по черзі від одного і того ж або різних звуків.
При виконанні канону одна з партій починає мелодію, потім його підхоплює
друга і повністю повторює мелодію, не приносячи жодних змін. До двох
приєднується третя, повністю повторюючи вже задану мелодію. Такий спосіб
виконання музики звучить природно і ненав'язливо.
Тема 13. Особливості темпоритму
Важливу роль для виразності виконання грають темп і ритм.
Темп є виразником внутрішніх емоцій. Вибір правильного темпу є однією з
найбільш складних виконавських проблем. Темп — величина непостійна,
метрономічні позначення – досить умовні й показники метроному потрібно
сприймати як рекомендацію для визначення основного темпу. На його вибір
впливають емоційний стан та індивідуальність виконавця, який вносить у
виконання твору свіжі темпові нюанси.
Вихованню відчуття ритму допомагає прийом внутрішнього метроритмічного дроблення (пульсація долей).
Взаємозв’язок темпу й ритму у вигляді звуків однакової тривалості у
швидкому темпі в творах створює моторний, безупинний, спрямований рух; у
помірному темпі цей ритм надає музиці врівноваженості, спокою або навіть
монотонності. Часто звуки меншої тривалості, восьмі. шістнадцяті виконують
швидше, а чверті і половинні – повільніше.
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Тема 14. Стрій.
Поняття строю багатозначне. В музиці це система звуковисотних
співвідношень, висота настройки еталонного тону звукоряду. Стрій є елементом
ансамблю, інтонаційним ансамблем. Для інструментального мистецтва поняття
строю є настільки важливим, що воно виділяється в окреме поняття і йому
приділяється основна увага у виконавській практиці. Інструментальний ансамбль
як колектив співаків є нетемперованим інструментом і в усьому виконавському
процесі, як в репетиційній роботі, так і під час виконання, потребує особливої уваги
стосовно чистоти звучання, а її можна досягти лише постійним контролем над
узгодженістю між виконавцями в точності звуковисотного інтонування.
Стрій може стати основою для створення нових ладових систем. Зараз ми
користуємося 12 ступеневою ладовою системою з тонами і півтонами, яка є
замкненим октавним ладом. Існують інші системи. Пентатоніка - одна з
найдавніших музичних ладових систем без півтонів.
В інструментальному ансамблевому виконавстві потрібно зосередити увагу
на звуковисотній інтонації. Не досягши гарної звуковисотної інтонації в усіх її
видах (гармонічному й мелодичному), не можна говорити про інші досягнення
ансамблю.
Тема 15. Динаміка та динамічні відтінки в ансамблі
Динаміка є одним з найбільш дієвих засобів музичної виразності, який
зумовлений змістом, характером музики, особливостями її змісту і стилю.
Щоб твір звучав виразно, в характері, застосовують динаміку як ступінь
гучності виконання. Основні динамічні фарби: pianissimo (дуже тихо), piano (тихо),
mezzo forte (не дуже голосно), forte (голосно), fortissimo (дуже голосно). Для
сумних творів характерне тихе звучання, для урочистих і піднесених — голосніше.
Коли потрібно виділити кульмінацію чи окремі слова, для розвитку сюжету,
використовують філірування звуку — плавну зміну динаміки, що тягнеться від
forte до piano та навпаки.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Тембр. Розбір інструментальних творів і
доведення їх до рівня художнього виконання. Інструментально-виконавська
робота.
Тема 16. Тембр та темброва злагодженість звучання
Тембр — індивідуальне забарвлення інструменту. За рахунок тембрального
забарвлення можна краще передати емоційний стан, відобразити багатство
музичних кольорів та переживань. Забарвлення та темброві нюанси змінюються
залежно від змісту та характеру музичного твору.
В роботі над формуванням єдиного тембрального окрасу треба досягти,
щоб звучання ансамблю в унісон було, як добре настроєний єдиний музичний
інструмент.
За рахунок тембрального забарвлення можна краще передати емоційний
стан, відобразити багатство музичних кольорів та переживань. Забарвлення та
темброві нюанси змінюються залежно від змісту та характеру музичного твору.
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Тема 17. Розбір тексту та мелодії музичного твору
Розбір музичного твору можна умовно поділити на такі етапи: початкова
робота з ознайомлення з твором; технічне оволодіння й визначення засобів
музичної виразності; заключний художній етап.
Починаючи працювати над текстом твору та мелодичною лінією. чистотою
інтонування тощо, потрібно будувати фрази, цезури й осягати емоційний зміст
твору. Розучування твору відбувається частинами, особливо коли твір достатньо
великий або складний. На початковому етапі розучування твору потрібно
зосередити увагу на звуковисотній інтонації. Не досягши гарної звуковисотної
інтонації в усіх її видах (гармонічному й мелодичному), не можна говорити про
інші елементи практичної роботи з ансамблем. Потрібно у процесі роботи над
горизонтальним і вертикальним інтонуванням, приділяючи увагу тим чи іншим
звукам, акордам або співзвуччям, не виходити з контексту твору, можна
уповільнити, іноді навіть зупинитися на якомусь місці (зробити фермату), але
завжди пов’язувати звук чи акорд, який ми вибудовуємо, з попереднім і наступним.
Після того, як колектив буде більш-менш ознайомлений із текстом розучуваного
твору, потрібно переходити до освоєння художності виконання, одночасно
продовжуючи вдосконалювати володіння музичним і літературним текстами.
Тема 18. Робота над чистотою інтонування та строєм
Інструментальний ансамбль в усьому виконавському процесі, як в
репетиційній роботі, так і під час виконання, потребує особливої уваги стосовно
чистоти звучання, а її можна досягти лише постійним контролем над узгодженістю
між виконавцями в точності звуковисотного інтонування.
Стрій є елементом ансамблю, інтонаційним ансамблем.
Мелодичний стрій – це послідовність музичних звуків, що йдуть один за
одним у горизонтальному порядку. Працюючи над чистотою інтонування в
ансамблі, потрібно твердо знати правила інтонування інтервалів та застосовувати
їх при вивченні партій Навички точного інтонування найкраще розвивати під час
індивідуального виконання твору без супроводу.
Гармонічний стрій – це правильне інтонування гармонічних інтервалів і
акордів у творах акордової і гомофонно-гармонічної фактури викладу. Правильне
інтонування мелодії кожного інструменту сприяє правильному звучанню акорду,
тобто вертикально-гармонічному строю.
В інструментальному ансамблевому виконавстві без гарної звуковисотної
інтонації, мелодичного та гармонічного строю не можна говорити про інші
досягнення ансамблю.
Тема 19. Гармонічний ансамбль, фактори його досягнення
Гармонічний ансамбль - врівноваженість і злиття всіх тонів акорду в одне
звукосполучення, може до певної міри регулюватися дотриманням умов, а саме
кількісної та якісної рівноваги інструментальних партій, теситури виду акорду,
темпу.
Приблизна кількісна і якісна рівновага груп ансамблю становить одну з
перших вимог досягнення гармонічного ансамблю.
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Розміщення акорду – широке чи тісне, безперечно впливає на зручність чи
незручність для гармонічного ансамблю.
Вид акорду істотно впливає на освоєння виконавцями ансамблевого
звучання. Прості гармонічні звукосполучення легко й швидко засвоюються
співаками й легко звучать в ансамблі. Складні гармонічні сполучення (побічні
акорди, зменшене, альтеровані акорди з затриманням, модуляціями) не одразу
виконуються і становлять значних труднощів в досягненні ансамблю.
Темп теж впливає на якість ансамблю. Повільні і помірні темпи являють
собою сприятливі умови для досягнення ансамблю. Виконавці встигають ясно
усвідомити звучання акорду і інстинктивно дають хорошу ансамблеву
злагодженість. Швидкі темпи такої зручності не дають.
Найважливішим і вирішальним фактором в досягненні гармонічного
ансамблю при всіх зручних і незручних умовах є кваліфікація учасників ансамблю,
їх ансамблеве чуття, нерозривно зв’язане з природною музичною обдарованістю.
Тема 20. Робота над темпоритмічними особливостями музичного
твору.
Ритм, темп, метр є основними, але не єдиними атрибутами часових
параметрів музики. Зазначені ключові поняття найбільш докладно вивчає теорія
музики, між тим, феномени, які вони позначають, виходять за межі суто
теоретичного аспекту музикознавства. Йдеться про такі атрибути, як агогіка, пауза,
синкопа, фермата тощо. Усі вони у сукупності позначаються у виконавстві
поняттям темпоритму.
Суттєву роль для виразності ансамблевого виконання грають темп і ритм.
Вибір правильного темпу є однією з найбільш складних виконавських проблем.
Часто неправильно взятий темп є причиною порушення якості усього виконання.
Аго́гіка — незначні виконавські відхилення (уповільнення або
прискорення) від темпу, спрямовані на підкреслення виразності художнього
образу. Агогіка визначається автором або виникає залежно від художнього задуму
та інтуїції виконавця. Найбільш значимі ноти можуть позначатись агогічним
акцентом, однак в нотному записі зазвичай не фіксується.
Агогіка і темп фіксуються ремарками, а інколи такі ремарки відсутні і
виконавець сам вирішує міру художньої переконливості темпових коливань.
Вихованню відчуття ритму допомагає прийом внутрішнього метроритмічного дроблення (пульсація долей).
Ритмічний ансамбль тісно пов'язаний зі строєм, ритмом, темпом,
звукоутворенням тощо. Найчастіше ритмічний ансамбль порушують неодночасні
вступи партій. Також часті порушення ансамблю відбуваються у творах з різкими
темповими змінами.
Тема 21. Досягнення динамічного ансамблю
Динаміка є одним з найбільш дієвих засобів музичної виразності, який
зумовлений змістом, характером музики, особливостями музичного стилю.
Щоб твір звучав виразно, в характері, застосовують динаміку як ступінь
гучності виконання. Для сумних творів характерне тихе звучання, для урочистих і
піднесених — голосніше.
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Динамічний ансамбль пов'язаний з теситурою. Динаміка природно зростає з
підняттям теситури і навпаки. Динамічні можливості ансамблю в різних теситурах
є різними. Так, у відносно високій теситурі можливо виконання в межах піано фортісімо; у середній - від піанісимо до форте; у низькій від піанісимо до мецо
форте. Якість динамічного ансамблю обумовлена фактурою (наявність
поліфонічних моментів, розташування акордів, тощо). Самий складний динамічний
нюанс для ансамблю – форте, коли виконавці, граючи голосно, не чують інші
партії.
МОДУЛЬ 3
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. Тембральний ансамбль. Фразування.
Сценічна майстерність
Тема 22. Досягнення єдиного тембрального окрасу ансамблевого
звучання
В роботі над формуванням єдиного тембрального окрасу треба досягти, щоб
звучання ансамблю в унісон було, як добре настроєний музичний інструмент.
За рахунок тембрального забарвлення можна краще передати емоційний
стан, відобразити багатство музичних кольорів та переживань. Забарвлення та
темброві нюанси змінюються залежно від змісту та характеру музичного твору.
Тема 23. Особливості фразування інструментального твору
Одним з важливих етапів роботи над музичним твором є робота над
фразуваннямі. Фразування — відокремлення однієї думки від іншої. Цей засіб
музичної виразності застосовується, щоб чітко визначити головну музичну думку
твору, знайти головне в мотиві, фразі, реченні, змусити рухатися музичну мову.
Важливо визначати центральну та кульмінаційну думки й виділяти головні слова в
кожній фразі. Це допомагає послідовно розкривати музично-поетичний зміст
твору.
Фразування визначається як музикою, так і літературним текстом. Для
вірного прочитання музики необхідно використовувати розмежування за
допомогою цезур або об'єднання за допомогою ліг.
Виконання музичного твору вимагає: музичного фразування; усвідомлення
логіки розгортання музичної думки. Завданням є знаходження найбільш
переконливого і логічного варіанту фразування, відповідного літературному
тексту, згідно з задумом автора.
Тема 24. Художній зміст музичного твору, його стильові особливості
Втілення задуму автора – підсумок роботи виконавця над твором. Робота над
художньою виразністю в інструментальному виконавстві складається з багатьох
компонентів: фразування, звуковедення, штрихів, тембру, динаміки, темпоритму,
агогіки, тощо. Усі ці компоненти підпорядковані єдиній меті – розкриттю
художнього образу.
Робота над художнім змістом музичного твору полягає в проникненні в
сутність образного змісту твору, в розумінні законів музичної драматургії,
розробленні виконавської концепції та інтерпретації. Осягнення художнього
образу передбачає співвідношення його змісту зі спрямуванням ціннісних
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орієнтацій виконавця, з його індивідуальним життєвим, художнім і виконавським
досвідом.
Тема 25. Робота над образом художнього твору
Під час виконання музичного твору, як у виставі або кіно, необхідно
відчувати образ. Навіть за умови дотримання вимог строю, ансамблю, тобто усіх
технічних засобів, без роботи над образом не можливо відтворити зміст твору та
задум автора. Швидкість створення образу залежить від таланту, від уяви
виконавця. У сучасному репетиційному форматі розглядається загальний
органічний шлях, який є спільним і для музикантів, і для художників, і для акторів,
– проникнення, зародження, формування і втілення образу. Уява і фантазія
сприяють цьому процесу, формують образ, комбінують його, уточнюючи до такої
міри, що він, досягаючи повного розквіту, починає розвиватися і спонукає
виконавця до вираження. Цьому слугує саме фантазія, витвір уяви, яка потребує
вираження. Уява – це ґрунт, який постачає елементи для духовного росту образу.
Допоміжні категорії - енергія уваги, осяяння, інтуїція, натхнення.
Робота над образом складається з багатьох компонентів: фразування,
звуковедення,
штрихів,
динаміки,
темпоритму,
манери
виконання,
інструментальних прийомів та виконавських засобів. Усі ці компоненти
допомагають у розкритті художнього образу.
Тема 26. Сценічна майстерність та робота на сцені
Один з видів ансамблевої роботи - робота на сцені. Сценічна майстерність
є обов’язковою складовою в роботі сучасного ансамблю.
Робота на сцені допомагає оволодіти навичками акторської майстерності,
збагачує виконавця новими принципами артистичної техніки, без яких глядач не
зрозуміє ні тему твору, ні його образний зміст. Найголовніша вимога до виконавців
-- органічне втілення та передача образів на сцені, підпорядкованих мистецтву
переживання. Учасники ансамблю повинні як уявляти образи, так і вміти
перевтілюватися в образи, а їхні переживання, почуття, думки зробити своїми
власними.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. Репертуар. Концертно-виконавська діяльність
Тема 27. Репертуар, як важливий елемент мистецького розвитку
інструментального ансамблю
До репертуару музичного ансамблю початківців доцільно добирати
нескладні музичні твори.
Репертуар повинен бути максимально різнобічним за складом, стилістично
різнобарвним, багатожанровим i багатоплановим. У ньому повинно бути
представлене широке коло композиторських імен і творів, як класичних так і
сучасних. Його можна розширити за рахунок рiзного роду аранжувань народних,
популярних, класичних та сучасних інструментальних творів. Важливо, щоб твори
подобались учасникам ансамблю та знаходили в них емоційний вiдгук.
Тема 28. Обробки українських народних пісень
Музична обробка – своєрідний спосіб трансформації народної музики,
перехід від першоджерел до сучасного виконання. Обробка народної пісні
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створюється відповідно до певного часу та практичними засобами, притаманними
для конкретного періоду часу.
Існує десятки видів українських народних пісень: за періодом в історії
(кріпацькі, чумацькі, козацькі, рекрутські, емігрантські, стрілецькі, тощо); обрядові
(на заручини, весільні, до жнив, веснянки. купальські пісні, щедрівки та колядки;
побутові ( важке життя селян, панщину, кумів, сватів, жартівливі, колискові);
ліричні, щасливе й нещасне кохання; героїчні подвиги народних улюбленців (
гетьманів, керівників повстань, опришків); а згеографічним виникненням
(популярні лемківські, наддніпрянські, галицькі, бойківські, поліськіт, тощо) та
інші.
В сучасному ансамблевому мистецтві обробки українських народних пісень
користуються великою популярністю.
Тема 29. Популярні інструментальні твори
В репертуарі естрадного ансамблю повинні бути різнопланові твори, як
класичні, так і сучасні.
Тема 30. Музичні твори в джазовій обробці, джазові стандарти
В репертуарі естрадних колективів вагоме місце займають музичні твори в
джазовій обробці та джазові стандарти. Їх виконання вимагає від учасників
колективу розвинутої виконавської техніки, відчуття ритму, гармонії та інших
складових джазового виконавства.
Тема 31. Особливості інструментально-виконавської роботи. Робота з
апаратурою.
Набуття навичок концертно-виконавської діяльності у процесі репетицій та
концертних виступів. Практика роботи в різних акустичних умовах. Ансамблеве
виконання на концертних майданчиках з різною акустикою. Формування навичок
роботи з апаратурою, сценічна майстерність, поєднання сценічних рухів з
виконавством, постава, міміка, жести тощо). Набуття навичок концертновиконавської діяльності відбувається у процесі репетицій та концертних виступів.
МОДУЛЬ 4
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7. Вивчення та робота над творами
Тема 32. Колективне професійно-художнє виконання інструментальних
творів передбачає:
- ознайомлення з різноманітними контрапунктичними формами
поліфонічної музики на прикладі аналізу найкращих її зразків з
художнього репертуару для естрадного ансамблю
- осмислення остинатно-пасакальної форми (форма басо остинато як засіб
вираження сурових, величних музичних образів у якій відбувається
домінування басової теми);
- формування навичок диференційованої слухової уваги у процесі роботи
над темою різнохарактерними штрихами, що чергуються у кожній
оркестровій групі та уміння виконувати поліфонічні інструментальні
твори у слуховій свідомості й відтворювати в інструментальному
звучанні всі елементи музичної тканини;
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-

засвоєння навичок поліметричного і поліритмічного самоконтролю
(уміння виділити головне через одночасне вирішення завдань фразування
у всіх голосах поліфонічної тканини використовуючи динамічне
балансування в групах різноманітної інтенсивності, артикуляції, цезури,
прийомів звуковидобування тощо).
Тема 33. Вивчення оригінального твору, обробки, варіації або естрадноджазової композиції
Вивчення теми передбачає:
- осмислення творів народної музики, проникнення у глибинні пласти
народних тем, розкриття їх інтонаційного та ритмічного багатства;
- формування виконавського уявлення про первинність музичних творів, з
народним тематичним матеріалом, що грунтується на національній
основі;
- опанування ладотональних засобів розвитку варіацій через співставлення
різних тональностей та використання фактурно-тематичної розробки
народно-пісенних, танцювальних тем та їх проводження через основні
групи;
- зосередження уваги на осягнення художньо-образного та структурного
боків всього твору, окремих варіацій або циклів.
Тема 34. Вивчення твору багаточастинної форми (сюїта, увертюра, концерт
або його частина)
Вивчення творів багаточастинної форми в класі інструментального ансамблю
передбачає:
- ознайомлення з основними тенденціями розвитку багаточастинних форм
(посилення контрастності між частинами, тематизмі, тональній сфері,
темпі, динаміці, жанрі та фактурі);
- засвоєння багаточастинної композиції рондо, в якій одна частина,
чергуючись з іншими, повторюється декілька разів (І частина, що
повторюється називається рефреном, а інші – епізодами);
- осмислення принципу контрастної побудови сюїти між характером танців,
їх темпом, розміром та фактурою (1. Алеманда. 2. Куранта. 3. Сарабанда.4.
Жига) або використання інших танців французького походження: менует,
гавот, буре, інколи інші п’єси – арія, рондо, скерцо);
- опанування багаточастинної побудови концерту для електрогітари,
клавішних інструментів з естрадним ансамблем.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. Кращі зразки українського ансамблевого
мистецтва. Концертно-виконавська діяльність.
Тема 35. Відомі українські композитори
Микола Віталійович Лисенко (10 березня 1842 – 24 жовтня 1912) –
український композитор, піаніст, диригент, педагог, збирач пісенного фольклору,
громадський діяч. До найвідоміших творів Лисенка належать, зокрема, гімн «Боже
великий, єдиний, нам Україну храни» (на слова Олександра Кониського), опери
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«Тарас Бульба», «Наталка Полтавка» й інші, кантати «Б'ють пороги», «Радуйся,
ниво неполитая» (на слова Тараса Шевченка) й інші.
Леонтович Микола Дмитрович (1грудня1877–23січня1921) – український
композитор, хоровий диригент, громадський діяч, педагог. Автор широковідомих
обробок українських народних пісень для хору «Щедрик», «Дударик», «Козака
несуть» та інших.
Володимир Михайлович Івасюк (1949-1979) — український композитор і
поет. Герой України (2009, посмертно). Один із основоположників української
естрадної музики (поп-музики). Автор 107 пісень, 53 інструментальних творів,
музики до кількох спектаклів. Професійний медик, скрипаль, чудово грав на
фортепіано, віолончелі, гітарі, майстерно виконував свої пісні. Неординарний
живописець. Твори: «Червона рута», «Водограй», «Балада про мальви» та інші.
Олександр Іванович Білаш – український композитор і поет, який подарував
нам близько 200 пісень. Найвідоміші з них — "Сніг на зеленому листі", "Два
кольори", "Ясені". Ці композиції закарбовані в самій генетичній пам’яті українця,
перейшовши у лави естрадних стандартів.
Тема 36. Кращі твори національної культурної спадщини.
«Щедрик» —
всесвітньо
відомий
твір
для
хору українського композитора Миколи Леонтовича, який був створений на
початку ХХ століття. Після гастролей хору Олександра Кошиця в країнах Європи
у 1919 році (Чехословаччина, Австрія, Швейцарія, Франція, Бельгія, Нідерланди,
Велика Британія, Німеччина, Польща, Іспанія) та в Сполучених Штатах Америки у
1922 році, «Щедрик» став знаним не тільки в Україні, але й у всьому світі. Після
того як у 1936 році популярний американський композитор українського
походження Петро Вільговський написав низку англійських текстів до композиції
«Щедрик», його англомовна версія відома як «Carol of the Bells», що стала однією
з найпопулярніших різдвяних пісень у світі. В наші часи «Щедрик» можна почути
в усіх куточках світу англійською, німецькою, іспанською, японською, та іншими
мовами.
Тема 37. Концертно-виконавська діяльність ансамблю. Види
концертних виступів інструментального колективу
Концертна діяльність інструментального ансамблю. Визначення творів, які
увійдуть до складу концертної програми. Практика роботи в різних акустичних
умовах, дотримання правил ансамблевого виконання на концертних майданчиках з
різною акустикою, формування навичок роботи з апаратурою, сценічна
майстерність, поєднання сценічних рухів з виконавством, постава, міміка, жести
тощо). Закріплення навичок концертно-виконавської діяльності у процесі
репетицій та концертних виступів.
Види концертних виступів інструментального колективу можуть бути
різноманітними як за об’ємом виступу, так і за змістом концерту. Найбільш
розповсюдженим видом виступу являється участь колективу в концерті з іншими
виконавцями або колективами. В таких концертах вибір репертуару зазвичай
визначається творчим задумом режисера заходу. Елемент контрастності
репертуару повинен завжди бути присутнім в усіх концертних виступах. Самим
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складним видом концертного виступу являється самостійний концерт колективу.
Концертна програма повинна бути різноманітною, що досягається за рахунок
підбору різнопланових творів контрастних за художніми образами, характером,
музичним стилем, тощо.
6.2 Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
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МОДУЛЬ 1

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Інструментальний ансамбль як організація,
музичний колектив.
Тема 1. Основні

8

5

3

6

1

5

8

5

3

6

1

5

Тема 3.

Принципи
діяльності
інструментального
ансамблю

8

5

3

6

1

5

Тема 4. Типи та види

9

6

3

6

1

5

33

21

12

24

4

20

характеристики та
ознаки
інструментального
ансамблю
Тема 2. Функції

інструментального
ансамблю

інструментальних
ансамблів
Всього
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Інструментально-технічна підготовка ансамблю до

художнього виконавства. Розвиток музичних здібностей.
Тема 5.

8

5

3

6

1

5

8

5

3

6

1

5

8

5

3

6

1

5

9

6

3

6

1

5

Всього

33

21

12

24

4

20

ВСЬОГО ЗА
МОДУЛЕМ

66

42

24

48

8

40

Комплектація
інструментальних
партій
Тема 6. Особливості

складу (кількісний,
якісний склад)
інструментального
ансамблю
Тема 7. Ансамблеве

звучання. Ансамбль
природний,
штучний
Тема 8

Звуковедення,
звукоутворення,
атака звуку.

МОДУЛЬ 2
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Розвиток інструментально-технічних навичок

ансамблевого виконавства
Тема 9. Унісонний

5

2

3

6

1

5

5

2

3

6

1

5

5

2

3

6

1

5

5

2

3

6

1

5

ансамбль, його
досягнення
Тема

10.

Гармонічний
ансамбль, фактори
його досягнення
Тема 11. Розвиток

мелодичного слуху
Тема 12.

Гармонічний слух,
його розвиток.
Канон, як різновид

22

ансамблевого
виконавства
Тема 13.

5

2

3

6

1

5

Тема 14. Стрій.

5

2

3

6

1

5

Тема 15. Динаміка та

7

4

3

6

1

5

37

16

21

42

7

35

Особливості
темпоритму

динамічні відтінки
в ансамблі
Всього

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Тембр. Розбір інструментальних творів і
доведення їх до рівня художнього виконання. Інструментальновиконавська робота.
Тема 16. Тембр та

5

2

3

6

1

5

5

2

3

6

1

5

5

2

3

6

1

5

5

2

3

6

1

5

7

4

3

6

1

5

6

4

2

6

1

5

Всього

33

16

17

36

6

30

ВСЬОГО ЗА
МОДУЛЕМ

70

32

38

78

13

65

темброва
злагодженість
звучання
Тема 17. Розбір

тексту та мелодії
музичного твору
Тема 18. Робота над

чистотою
інтонування та
строєм
Тема 19 .

Гармонічний
ансамбль, фактори
його досягнення
Тема 20. Робота над

темпоритмічними
особливостями
музичного твору.
Тема 21. Досягнення

динамічного
ансамблю
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МОДУЛЬ 3
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. Тембральний ансамбль. Фразування.
Сценічна майстерність
Тема 22. Досягнення

5

4

1

6

1

5

5

4

1

6

1

5

5

4

1

6

1

5

5

4

1

6

1

5

6

5

1

6

1

5

26

21

5

30

5

25

єдиного
тембрального
окрасу
ансамблевого
звучання
Тема 23.

Особливості
фразування
інструментального
твору
Тема

24.

Художній
зміст
музичного твору,
його
стильові
особливості
Тема 25. Робота над

образом
художнього твору
Тема 26. Сценічна

майстерність та
робота на сцені
Всього

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. Репертуар. Концертно-виконавська діяльність
Тема 27. Репертуар,

5

4

1

6

1

5

5

4

1

6

1

5

як важливий
елемент
мистецького
розвитку
інструментального
ансамблю
Тема 28. Обробки

українських
народних пісень
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Тема 29. Популярні

5

4

1

6

1

5

Музичні
твори в джазовій
обробці,
джазові
стандарти

5

4

1

6

1

5

Тема 31.

6

5

1

6

1

5

Всього

26

21

5

30

5

25

ВСЬОГО ЗА
МОДУЛЕМ

52

42

10

60

10

50

інструментальні
твори
Тема

30.

Особливості
інструментальновиконавської
роботи. Робота з
апаратурою.

МОДУЛЬ 4
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7. Вивчення та робота над творами
Тема 32. Колективне

10

6

4

6

1

5

10

6

4

6

1

5

6

4

2

6

1

5

26

16

10

18

3

15

професійнохудожнє виконання
Тема 33. Вивчення

оригінального
твору, обробки,
варіації або
естрадно-джазової
композиції
Тема 34. Вивчення

твору
багаточастинної
форми (сюїта,
увертюра, концерт
або його частина)
Всього

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. Кращі зразки українського ансамблевого
мистецтва. Концертно-виконавська діяльність.
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Тема 35. Відомі

10

6

4

12

2

10

10

6

4

12

2

10

6

4

2

12

2

10

Всього

26

16

10

36

6

30

ВСЬОГО ЗА
МОДУЛЕМ

52

32

20

54

9

45

РАЗОМ 240

148

92

240

40

200

українські
композитори
Тема 36. Кращі

твори національної
культурної
спадщини.
Тема 37. Концертно-

виконавська
діяльність
ансамблю. Види
концертних
виступів
інструментального
колективу

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.
8. Методичні рекомендації
8.1 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 «Клас
інструментального ансамблю» 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.
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Під час розробки завдань для самостійного опрацювання теоретичнопрактичного матеріалу з дисципліни «Клас інструментального ансамблю»
пропонуються до використання наступні форми:
- пошук та вивчення додаткової літератури;
- аналітична робота з нотними текстами і записами;
- опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу з використанням
конспекту лекцій, інгтернет ресурсів, довідкової літератури;
- виконання творчих завдань та їх оформлення;
- складання словника;
- упорядкування інформації про діяльність відомих естрадних ансамблів і
викладачів, їх творчого досвіду, праць, методик;
- використання кейс-методів (ситуаційні завдання);
- підготовка інформацій;
- виконання творчих контрольних робіт;
- робота з пошуковими системами Інтернет;
- підготовка доповідей та виступів на студентських наукових конференціях
та студентських олімпіадах.
При організації самостійної роботи студента на засіданнях кафедри
передбачається можливість отримання необхідної консультації (години чергування
викладача згідно з графіком), що зазначається у переліку тем або окремих питань
самостійної роботи.
Самостійна робота допоможе активізувати пізнавальну діяльність студентів
денної форми навчання та надасть допомогу у вивченні даної дисципліни
студентам заочної форми навчання.
8.2 Орієнтовні питання до іспиту (заліку):
1. Основні характеристики та ознаки інструменнтального ансамблю
2. Функції інструментального ансамблю
3. Принципи діяльності інструментального ансамблю
4. Типи та види інструментальних ансамблів
5. Комплектація інструментальних партій
6. Особливості складу (кількісний, якісний склад) інструментального ансамблю
7. Ансамблеве звучання.
8. Класифікація інструментів
9. Репертуар, як важливий елемент мистецького розвитку інструментального
ансамблю.
10. Розбір музичного твору.
11. Робота над ансамблевою злагодженістю та ритмічністю виконання твору.
12. Робота над чистотою інтонування та строю.
13. Робота над динамікою та тембровою виразністю.
14. Робота над художнім змістом обраного твору, його стильовими особливостями.
15. Концертно-виконавська діяльність ансамблю
16. Особливості звуковедення в ансамблі.
17. Робота над динамікою.
18. Стрій та чистота інтонування.
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19. Розвиток музичного слуху в ансамблі.
20. Роль розігрування в ансамблі.
21. Основні етапи розбору музичного твору.
22. Значення ритму в колективному виконанні.
23. Динамічні відтінки, робота над динамікою.
24. Робота по партіях.
25. Досягнення гармонічного ансамблю.
26. Сучасні виконавські прийоми ансамблевого виконання.
27. Атака звуку, її види.
28.Роль строю та чистоти інтонування.
29. Унісонний ансамбль, його досягнення
30. Принципи комплектації інструментальних партій.
31. Звуковидобування та якість звуку.
32. Відомості про музичний слух.
33. Важливість дотримання балансу в партіях.
34. Фразування як засіб розкриття задуму автора
35. Підбір репертуару ансамблю.
36. Гармонічний слух, його розвиток.
37. Чистота інтонування та стрій
38. Динаміка та динамічні відтінки в ансамблі
39. Тембр та темброва злагодженість звучання
40. Відомі українські композитори
41. Автори світових музичних творів
42. Кращі твори національної культурної спадщини
43. Види концертних виступів вокального колективу
9.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);
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– 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 забезпеченння
– навчально-методичні посібники і навчальні програми;
– нотний матеріал для проведення практичних занять;
– наочність (відеозаписи занять провідних педагогів-музикантів).
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