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1.6. Методика викладання духових інструментів у ВНЗ 
Тип дисципліни: обов’язкова. 
Семестр: Перший. 
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години: лекції – 16, 
практичні – 32, самостійна робота – 102. 
Лектор: Кандидат педагогічних наук, доцент Душний А.І. 
Результати навчання:  

– Знати особливості звукоутворення на духових інструментах; 
– Знати основи виконавського дихання, його суть та методи розвитку; 
– Визначати функцію губ, та їх значення і методи розвитку; 
– Розрізняти штрихову шкалу духовика; 
– Знати особливості музичного слуху та його роль у виконавському процесі; 
– Знати принципи розвитку музичної пам’яті; 
– Визначати пріоритети виховання почуття ритму; 
– Визначати раціональну постановку під час виконання музичного твору та її практичне значення; 

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

– «Методика викладання музичних дисциплін у ВНЗ»; «Профіль: духові інструменти». 
Зміст навчальної дисципліни:  

– Основи теорії гри на духових інструментах; 
– Виконавський апарат та техніка звукоутворення на духових інструментах; 
– Розвиток музичних здібностей духовика; 
– Постановка виконавця-духовика. 

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. 
9. Понькина А. Саксофон в музыкальной культуре ХХ века (на материале сонатного творчества 

зарубежных и украинских композиторов) : дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.03. – Х., 2009. – 257 с. 
10. Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. – М.: Музыка, 1989. – 

207с. 
Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль, групові самостійні роботи, колоквіум. 
– підсумковий контроль: залік у першому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання: українська. 
Кафедра: Народних музичних інструментів та вокалу. 
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