
 

Опис окремої одиниці освітньої програми 
(навчальної дисципліни, курсової роботи, практики) 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 
 
1.5. Інструментальна підготовка ОМІ: духові інструменти. 
Тип дисципліни: обов’язкова. 
Семестр: Перший, другий, третій, четвертий, п’ятий, шостий, сьомий, восьмий. 
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 570 (кредитів ЄКТС – 19), практичні – 244, самостійна 
робота – 326. 
Викладач: ст.викл. Тиновський М.М. 
Результати навчання:  

- Грати мажорні і мінорні гами (гармонічні і мелодичні), одноголосні й терціями, штрихами 
(легато, нон легато, стакато), висхідному і низхідному русі, домінант септакорди; 

- Пройти 3-4 різнохарактерні етюди, направлені як на технічний, так і на музично-творчий 
розвиток; 

–  Читати з листа музичні твори різної складності. 
– Уміти зіграти по слуху знайомі мелодії українських народних пісень і танців, гармонізувати їх і 

транспонувати на різні інтервали.  
 
Спосіб навчання: аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– Постановка голосу; 
– Диригування; 
– Музично-теоретичні дисципліни; 
– Хоровий клас. 

Зміст навчальної дисципліни:  
– Кантиленні твори (адажіо, романси); 
– Твір великої форми (соната, сонатина, сюїта, варіації, концерт, концертна п’єса); 
– Технічний твір (скерцо, престо, жига); 
– Інструктивний матеріал (гами, етюди); 
– Підбір за слухом, навики акомпанементу. 
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Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль, індивідуальне заняття; 
– підсумковий контроль: заліки – 7 семестр; екзамени - 1,3,5 8 семестри. 

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


