
 

 

 



 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування показників  

 

Характеристика дисципліни за  

формами навчання 

денна заочна 

Диригування (хорове/оркестрове) 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 
українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 0,50/15   

Курс  IІІ ІІІ 

Семестр V VІ V VІ 

Кількість змістових модулів за 

розподілом:  
1 1 - - 

Обсяг кредитів 0,50  - - - 

Обсяг годин, у тому числі: 15 - - - 

Аудиторні 10   - - - 

Модульний контроль 1  - - - 

Семестровий контроль - - - - 

Самостійна робота 4  - - - 

Форма семестрового контролю залік - - - 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

 

 Мета дисципліни - розвиток музично-естетичного інтелекту, 

формування умінь і навичок роботи з хоровою партитурою, оркестровою 

партитурою, вивчення специфіки управління хоровим та оркестровим 

колективом, підготовка студентів до педагогічної та концертно-творчої 

діяльності. Формою контролю знань та вмінь студентів з курсу 

«Диригування (хорове/оркестрове)» є залік (5 семестр).  

Завдання навчальної дисципліни - виховання комплексу 

компетентностей студента, зокрема загальних:  

світоглядна: під час вивчення хорових, оркестрових творів 

українських та зарубіжних композиторів у студентів формується ціннісно-



орієнтаційна позиція щодо розуміння значення вітчизняної музики у 

контексті світового мистецтва; вивчення кращих зразків хорових 

композицій та оркестрових творів сприяє загальнокультурній ерудиції, 

розширює коло інтересів та додає розуміння вагомості навичок диригування 

для власного розвитку та професійного зростання; громадянська: вивчення 

творів українських композиторів сприяє формуванню патріотичного 

почуття та збуджує інтерес до вітчизняної культури та історії, виховання 

поваги до власних традицій формує бережне ставлення до культурного 

надбання інших держав та націй, що призводить до розвитку громадянсько-

демократичного суспільства; комунікативна: здатність працювати у 

команді (викладач, концертмейстер, студент), до міжособистісного 

спілкування, емоційної стабільності, толерантності; інформаційна: 

здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних джерел 

для розгляду конкретних питань, які стосуються історико-теоретичного 

аспекту хорового та оркестрового диригування, ефективного використання 

інформаційних технологій у соціальній та професійній діяльності; науково-

дослідницька: під час занять у студентів формується здатність виконувати 

навчально-дослідні завдання на основі володіння науковими методами, які 

необхідні для дослідження хорової, оркестрової музики, диригентської 

практики; виробляється критична обізнаність, інтелектуальна чесність та 

здатність до нестандартних рішень завдань; самоосвітня: здатність до 

пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку, спрямованість на 

розкриття особистісного творчого потенціалу самореалізацію, прагнення до 

особистісно- професійного лідерства та успіху; 

фахових: організаційна: здатність планувати, організовувати, 

координувати, контролювати та оцінювати діяльність і взаємодію суб’єктів 

музично-виконавського та музично-освітнього процесу. Уміння організувати 

роботу музично-творчих колективів, оркестрів, шкільних вокальних гуртків;  

мистецтвознавча: володіння базовими знаннями з історії та теорії 



української музики. Ознайомлення із різноманіттям форм та жанрів хорової 

музики. Дослідження життєвого і творчого шляху видатних композиторів, 

які створювали хорові твори. Знання особливостей диригентської техніки. 

Розуміння відмінностей техніки диригування академічного, естрадного, 

джазового і народного; музично-теоретична: вміння читати нотний текст з 

аркуша. Володіння навичками сольфеджування одноголосного й 

багатоголосного музичного матеріалу. Розвиненість внутрішнього слуху та 

функціонального вокального слуху. Здатність застосовувати у процесі 

навчання та фахової діяльності знання з теорії музики, гармонії, аналізу 

музичних форм, поліфонії; інформаційно-технологічна: здатність до 

самостійного пошуку музичного матеріалу в мережі Інтернет, репертуарних 

збірках, навчально-методичних посібниках. Уміння послуговуватися 

мультимедійними програмами з обробки аудіо та відео, спроможність 

використовувати мультимедійні програми Final, Sibelius та інші. 

Популяризації музичної культури, у тому числі з використанням 

можливостей сучасних медіа; інструментально-виконавська: здатність 

демонструвати високий рівень виконавської майстерності під час виконання  

партитур. Спроможність до вирішення основних проблем практичної 

діяльності в репетиційній, педагогічній та творчій роботі; концертно-

сценічна: здатність до культурно-освітньої та просвітницької діяльності в 

умовах концертно-сценічного виступу; сформованість сценічної  культури, 

навичок диригентської постави, вербальної і невербальної комунікації з 

колективом. Здатність до психоемоційного саморегулювання та навіювання 

у процесі сценічного виступу; педагогічна: здатність демонструвати 

розуміння цілей, завдань педагогічного процесу та основних принципів 

музичної педагогіки; застосовувати навики диригентської майстерності під 

час педагогічної діяльності. 

3. Результати навчання за дисципліною 

 



У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

- сформувати ціннісно-орієнтаційну позицію щодо розуміння значення 

диригування для вітчизняного та світового музичного мистецтва. Набути 

вміння аналізувати й інтерпретувати соціальні та культурно-мистецькі явища 

і процеси, які пов’язані із музичною культурою. Проявляти інтерес до 

хорового, інструментального мистецтва; 

- вміти під час диригування продуктивно працювати у команді, 

проявляти толерантність та повагу до учасників навчального процесу. Вільно 

володіти українською мовою відповідно до норм культури спілкування; 

- мати здатність до ефективного використання інформаційних 

технологій та оброблення інформації з різних джерел для розгляду 

конкретних питань, які стосуються історико-теоретичного аспекту 

диригування; 

- використати аналітичну активність і творчий підхід під час 

дослідження хорового мистецтва. Вміти аналізувати різноманітні форми та 

жанри хорової та оркестрової музики. Знати низку хорових, 

інструментальних та ансамблевих творів. Засвоїти музично-теоретичні 

терміни і поняття, які необхідні під час роботи з оркестром та хоровим 

колективом; 

- бути готовим до планування й організації вокально-хорового та 

вокально-педагогічного процесу, мистецьких програм і проектів; 

- набути практику застосовувати у вокально-хорові, оркестровій та 

вокально-педагогічній діяльності знання з історії та теорії хорового 

мистецтва, сольфеджіо, гармонії, поліфонії, аналізу музичних форм. 

Удосконалити диригентсько-виконавські навички та вміння читання нотного 

тексту з аркуша; 

- отримати навички мануальної техніки та здатність до творчої 

інтерпретації творів;  



- підсилити практику публічної інструментально-хорової діяльності та 

набути навички диригентської майстерності; 

- оволодіти методикою роботи з хоровим, оркестровим колективом та 

готовність до навчання учнів початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів. 

У зв’язку з продовженням карантину, індивідуальні заняття будуть 

проводитись у форматі відеоконференцій за допомогою систем Google meet, 

Zoom, Viber, Skype, WhatsApp тощо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів, тем 

Розподіл годин між видами 

робіт 
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Змістовий модуль 1.  Вдосконалення диригентських навичок. Робота над 

виразністю диригентського жесту  

Тема 1. Формування навичок прийомів 

виконання legato, non legato, staccato, 

фермата, що знімається і не знімається   

3 - - 2 - - - 1   

Тема 2. Вивчення п’ятидольного розміру 

5/4 або 5/8  на «п’ять» і на «раз» 
2 - - 2 - - -    

Тема 3.  Гра партитури на інструменті зі 

звучанням, наближеним до  хорового. 

Розучування хорових партій з уявним хором 

2 - - 1 - - - 1   

Тема 4.  Диригування творів різних за 

виконавським завданням. Синкопи, 

акценти, перемінні темпи 

3 - - 2 - - - 1   

Тема 5.  Знайомство з розмірами:  9/8, 9/4 за 

дев’яти- і тридольною схемою. Робота з 

камертоном. Відпрацювання чіткості жесту 

в творах дуже швидкого темпу. 

2 - - 2 - - -  

Тема 6.  Виконання шкільної пісні  з 

репертуару 5-6 го класу  ДШМ або ДМШ   

під власний акомпанемент. Детальний 

аналіз засобів виразності, педагогічних і 

навчальних задач.  

2 - - 1 - - - 1 

Модульний контроль. 1 - - -  1 - - - 

Семестровий контроль. Залік. + - - - + - - - 

Усього за І семестр 15  - - 10 1   - - 4 



5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль I . Вдосконалення диригентських навичок. Робота 

над виразністю диригентського жесту. 

Тема 1. Формування навичок прийомів виконання legato, non legato, 

staccato, фермата, що знімається і не знімається.   

Основна література: 2, 4, 7. 

Додаткова література: 3, 4, 8. 

Тема 2. Вивчення п’ятидольного розміру 5/4 або 5/8  на «п’ять» і на «раз»  

Основна література: 1, 8, 9. 

Додаткова література: 5, 9, 10    

Тема 3. Гра партитури на інструменті зі звучанням, наближеним до  

хорового. Розучування хорових партій з уявним хором  

Основна література: 9, 10, 11. 

Додаткова література: 2, 3, 7. 

Тема 4. Диригування творів різних за виконавським завданням. 

Синкопи, акценти, перемінні темпи  

Основна література: 9, 10, 11. 

Додаткова література: 2, 3, 7. 

Тема 5. Знайомство з розмірами:  9/8, 9/4 за дев’яти- і тридольною 

схемою. Робота з камертоном. Відпрацювання чіткості жесту в творах дуже 

швидкого темпу. 

Основна література: 3, 5, 9. 

Додаткова література: 8, 9, 10. 

Тема 6. Виконання шкільної пісні  з репертуару 5-6 го класу середньої 

школи під власний акомпанемент. Детальний аналіз засобів виразності, 

педагогічних і навчальних задач 

Основна література: 7, 10, 11. 

Додаткова література: 10, 11, 15. 



6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій - - - - - 

Відвідування семінарських занять - - - - - 

Відвідування практичних занять 1 10 10   

Робота на семінарському занятті -     

Робота на практичному занятті 10 10 100 - - 

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) 

- - - - - 

Виконання завдань до самостійної 

роботи  

5 4 20 - - 

Виконання модульної роботи 50 1 50 - - 

Виконання ІНДЗ - - - - - 

Разом - 180  - 

Розрахунок коефіцієнта: 180/100=1,8 



6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 

 

 

№      Зміст завдання К-

сть 

годин 

Література Академічний 

контроль 

Бали 

Змістовий модуль 1 

Вдосконалення диригентських навичок.  

Робота над виразністю диригентського жесту. 

1. Формування навичок 

прийомів виконання 

legato, non legato, 

staccato, фермата, що 

знімається і не 

знімається  . 

1 год. Нотний 

текст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На практичному 

занятті 

(відтворення у 

практичній 

діяльності,  

контрольне 

прослуховування) 

5 б. 

2.  Гра партитури на 

інструменті зі 

звучанням, наближеним 

до  хорового. 

Розучування хорових 

партій з уявним хором  

1 год. Нотний 

текст 

5 б. 

3. Диригування творів 

різних за виконавським 

завданням. Синкопи, 

акценти, перемінні 

темпи  

1 год. Нотний 

текст 

5 б. 

4. Виконання шкільної 

пісні  з репертуару 5-6 го 

класу ДШМ або ДМШ 

під власний 

акомпанемент. 

Детальний аналіз засобів 

виразності, педагогічних 

і навчальних задач.  

1 год. Нотний 

текст 

5 б. 

 Усього за 1 семестр 4 год.   20 б. 

 

 

 

 



6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

 

Модульний контроль проводиться у формі прослуховування музичного 

матеріалу, опанованого студентами впродовж семестру, що передбачає:  

- диригування двох творів: a cappella та з супроводом напам'ять (різних 

за характером);  

- спів голосів по горизонталі та вертикалі твору a cappella (по нотах);  

- гра партитури твору a cappella (по нотах);  

- гра дитячої пісні з дитячого репертуару 5-6 класів ДШМ або ДМШ по 

нотах.  

 Максимальна кількість балів – 50. 

 

 

 

 

№ Тема Форми 

проведення 

Критерії оцінювання Бали  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

1   

Вивчення 

пісень 

шкільного  

репертуару 

практичне 

завдання 

своєчасність виконання 

завдання 2  

повний обсяг виконання 2 

якість виконання 2 

креативний підхід 2 

ініціативність 2 

 

10 

2 Диригування 

творів із 

супроводом 

практичне 

завдання 

знання тексту 5  

розуміння форми твору 5 

художня виразність 5 

техніка виконання 5 

20 

3 Диригування 

творів 

a cappella 

практичне 

завдання 

знання тексту 5  

розуміння форми твору 5  

художня виразність 5 

техніка виконання 5 

 

20 

 

 Максимальна кількість балів 2*25 = 50 



6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання: 

 

Залік – 5 семестр.  

Залік виставляється за результатами підсумку загальних балів, які 

набрав студент впродовж семестру. 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю (заліку). 

Не передбачено у зв’язку зі специфікою даної навчальної дисципліни. 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок. 

 

 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 

Добре 

82-89 

75-81 

Задовільно 

Достатньо 

69-74 

60-68 

Незадовільно 0-59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Завдання для дистанційного навчання 

 

1.Робота над  партитурою, її розбір та аналіз 

2.Аналіз вибраних хорових творів 

3.Гра партитури 

4.Відпрацювання навичок співу хорових партій 

5.Опрацювання практичних та методичних посібників з диригування (К. 

Пігров «Керування хором», М. Колеса «Основи техніки диригування». 

6.Засвоєння основних понять-термінів виконавського характеру. 

7.Опанування музичного матеріалу шкільного репертуару 

8.Вивчення однієї пісні з репертуару 5-6 -го класу середньої школи 

9.Робота над технічними труднощами твору 

10.Удосконалення техніки диригування шляхом вивчення та повторень 

виконуваних програмових творів під час домашніх індивідуальних занять 

11.Види групування п’ятидольного розміру (3+2 або 2+3) та їх відтворення 

в різних диригентських схемах 

12.Вивчити особливості диригування творів з перемінними розмірами. 

13.Удосконалення техніки диригування в розмірах: - 9/8, 9/4 за дев’яти- і 

тридольною схемою 

14.Робота над партитурою та виразністю диригентського жесту. 

15.Робота над художнім образом у хорових творах 

16.Самостійна робота над удосконаленням виконання шкільного репертуару  

 

 

 



7.  Навчально-методична картка дисципліни  ІІІ курс 
Аудиторні (лабораторні) заняття – 10 год. Самостійна робота - 4 год. 

Модулі Змістовний модуль І 

Назва модуля Удосконалення диригентських навичок. Робота над виразністю диригентського жесту. 

Кількість балів за 

модуль 

110 

Заняття 1-10 

Практичні 10 

Назва навчального 

модуля 

(практичне заняття) 

Тема 1 

Формування навичок прийомів виконання legato, non legato, staccato, фермата, що знімається і не знімається  .  

Тема 2  

Вивчення п’ятидольного розміру 5/4 або 5/8  на «п’ять» і на «раз» 

Тема 3  

Гра партитури на інструменті зі звучанням, наближеним до хорового. Розучування хорових партій з уявним хором 

Тема 4  

Диригування творів різних за виконавським завданням. Синкопи, акценти, перемінні темпи 

Тема 5   

Знайомство з розмірами: 9/8, 9/4 за дев’яти- і тридольною схемою. Робота з камертоном. Відпрацювання чіткості жесту в творах дуже 

швидкого темпу. 

Тема 6  

Виконання шкільної пісні з репертуару 5-6 го класу ДШМ або ДМШ під власний акомпанемент. Детальний аналіз засобів виразності, 

педагогічних і навчальних задач. 

1*10=10 б/ 

10*10=100 б. 

110 б. 

Самостійна робота  

(5 балів) 

20 балів 

Види 

поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота 

50 балів 

Коефіцієнт, підсумковий 

контроль 

Всього без урахування коефіцієнту – 180 балів, 

 коефіцієнт – 1,8; 

залік 



       8. Рекомендовані джерела. 
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