
Опис окремої одиниці освітньої програми 
(навчальної дисципліни) 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 
 
1.10. Профіль: духові інструменти. 
Тип дисципліни:  
обов’язкова. 
Семестр:  
Перший, другий, третій 
Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 330 (кредитів ЄКТС – 11), аудиторні години:, практичні - 80. 
Лектор:  
Ст.викл. Тиновський М.М. 
Результати навчання:  

- закріпити навички виконавської майстерності на духових інструментах, набуті за 

попередні роки навчання; 
- звернути увагу над майстерністю  розкриття художнього образу музичного твору; 
- засвоїти методику постановки губного  апарату духовика; 
- підготувати до майбутньої самостійної  педагогічної діяльності викладача по класу 

духових  інструментів у вищих учбових закладах І-ІV рівня акредитації; 
- навчитись правильно підбирати навчальний репертуар, грунтуючись на індивідуальних 

можливостях майбутніх виконавців. 
Спосіб навчання:  
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– музично-теоретичні; 
– історія музики; 
– основний музичний інструмент. 

Зміст навчальної дисципліни:  
- Підготовка студента-магістранта до майбутньої педагогічної діяльності:  

а) розвиток музичного слуху, відчуття стилю твору; 
б) роль губного апарату на звукоутворенні; 
в) свідомо засвоювати основи виконавської майстерності на духових інструментах; 
- удосконалення професійної  підготовки:  
а) робота над звуком та його тембральною окрасою; 
б) робота над технічним репертуаром; 
в) сценічні навики на концертній естраді. 

Рекомендована література:  
1. Апатский В. Основы теории и методики духового музыкально-исполнительского искусства: учебное 

пособие. – К., НМАУ им. П. Чайковского, 2006. – 432 с. 
2. Богданов В. Історія духового музичного мистецтва України: Від найдавніших часів до початку ХХ ст. 

– Х.: Основа, 2000. – 344 с. 
3. Вовк Р. Історія, акустична природа і виразні можливості аплікатури кларнета: дис. ... канд. 

мистецтвознавства: 17.00.03. – К., 2004. – 204 с.  
4. Давидов М. Виконавське музикознавство : енциклопедичний довідник. – Луцьк: ВАТ «Волинська 

обласна друкарня», 2010. – 400 с. 
5. Диков Б. Методика обучения игре на кларнете. – М.: Музыка, 1983. – 192 с. 
6. Коваль В. Теорія та практика навчання гри та духових інструментах. Методичні рек. для ВНЗ 

культури і мистецтв І-ІІ рівнів акредитації. – Суми, 2008, – 44 с.  
7. Марценюк Г. Методика оволодіння мистецтвом гри на тромбоні: навч.-мет. посіб. – К.: ДП 

«Інформайійно-аналітичне агентство», 2007. – 351 с. 
8. Мюльберг К. Теоретичні основи навчання гри на кларнеті. – К.: Музична Україна, 1975. – 55 с. 



Форми та методи навчання:  
індивідуальні заняття, практичні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  
– поточний контроль, групові самостійні роботи. 
– підсумковий контроль: залік у першому семестрі і другому семестрі., екзамен – у третьому. 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання:  
українська. 
Кафедра: 
Народних музичних інструментів та вокалу. 
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