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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників Характеристика дисципліни за формами   

навчання - денна 

Вид дисципліни нормативна 

Мова викладання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 11 

Курс ІV 

Семестр 7 8 

Кількість змістових модулів з 

розподілом: 

2 2 

Обсяг кредитів 1/30 2/60 

Обсяг годин, в тому числі: 90 

Аудиторні 28 44 

модульний контроль 2 4 

семестровий контроль - - 

самостійна робота - 12 

форми семестрового контролю - залік 

 
2. Мета навчальної дисципліни «Оркестровий клас» – розвинути у 

студентів інструментально-виконавські вміння та сформувати навички 

оркестрової (ансамблевої) гри. 

Завдання навчальної дисципліни: 

– ознайомлення студентів з історією створення, будовою, способами 

звуковидобування, технікою гри, виконавськими функціями та різновидами 

оркестрових інструментів; 

– оволодіння навичками гри на одному або кількох оркестрових 

інструментах; 

– ознайомлення студентів зі специфікою оркестрового (ансамблевого) 

музикування; 

– опанування студентами навичок оркестрової та ансамблевої гри 

засобом вивчення кращих зразків вітчизняної та зарубіжної класичної, народної 

й сучасної музики; 

– виховання адекватного відчуття ритму й динаміки, архітектоніки 

твору, вміння слухати інших учасників колективу; 

– розвиток музичного мислення й пам’яті, чуття форми, образного 

уявлення твору музичного кругозору студентів; 

– виховання почуття відповідальності за якість опанування 

оркестровими (ансамблевими) партіями, навичок самоконтролю та самооцінки 

власних і колективних ігрових дій, творчої ініціативи студентів; 

– формування та розвиток музично-пізнавальних здібностей, музичного 

смаку, емоційно-ціннісного ставлення до музики, культурних надбань свого 

народу та мистецтва в цілому. 

Навчальний курс «Оркестровий клас» передбачає інтеграцію з такими 

фаховими дисциплінами, як «Основний музичний інструмент», «Додатковий 



музичний інструмент», «Історія музики». 

У результаті вивчення дисципліни «Оркестровий клас» студент

 має опанувати такі фахові та загальні компетентності: 

– інструментально-виконавську (вільне володіння музичним 

інструментом (інструментами) та здатність його використовувати у навчальній і 

концертно-виконавській діяльності; володіння навичками читання нот з  аркуша, 

транспонування, добору музики на слух; сформованість навичок оркестрової та 

ансамблевої гри; здатність до колективного музикування); 

– світоглядну (наявність ціннісно - орієнтаційної позиції; 

загальнокультурна ерудиція, світогляд; розуміння сутності і соціальної 

значущості майбутньої професії; збереження національних духовних традицій); 

– комунікативну (здатність до міжособистісного спілкування, емоційної 

стабільності, толерантності; здатність працювати у команді; вільне володіння 

українською мовою відповідно до норм культури мовлення); 

– інформаційну (здатність до самостійного пошуку та оброблення 

інформації з різних джерел для розгляду конкретних питань; здатність до 

ефективного використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет, які містять 

текстовий, аудіо - і відеоматеріал у соціальній та професійній діяльності); 

– самоосвітню (здатність до самостійної пізнавальної діяльності, 

самоорганізації та саморозвитку; спрямованість на розкриття особистісного 

творчого потенціалу та самореалізацію; прагнення до особистісно - 

професійного лідерства та успіху). 

 



 

4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план навчання 

 

 

 

 

Назва змістових модулів, 

                Тем 

У
сь
о
го

 

    Розподіл годин між видами 

                      Робіт 

            Аудиторна: 

С
ам
о
ст
ій
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а 

Л
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ії
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и

 

П
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Змістовий модуль 1  Вивчення й виконання музичних творів зі спадщини українського фольклору 

1.1. Формування  вмінь та навичок, 

необхідних для      виконання народної 

інструментальної музики. 

4   4    

1.2. Вивчення музичних творів зі спадщини 

українського фольклору. 

6   6    

1.3. Вдосконалення техніки читання нот з 

аркуша. 

2   2    

1.4. Виконання партій вивчених творів 

індивідуально та у складі оркестрових груп 

2   2    

Змістовий модуль 2Вивчення та виконання музичних творів зарубіжних авторів 

2.1 Опанування сучасними ритмами на 

основі вивчення та осмислення 

розмаїття  ритмічних схем та формул. 

4   4    

2.2 .Вивчення та виконання музичних
 творів зарубіжних авторів  

6   6    

2.3 .Вдосконалення техніки читання нот з 

аркуша. 

2   2    

2.4 . Виконання партій вивчених творів 

індивідуально та у складі оркестрових 

груп 

2   2    

Модульний контроль 2       

Усього за перший семестр 30   28    

Змістовий модуль 3 Вивчення та виконання музичних творів композиторів-класиків 

3.1. Формування масштабного музичного 

мислення. 

10   8   2 

3.2. Вивчення та виконання музичних творів 

композиторів-класиків  

10   8   2 

3.3. Вдосконалення техніки читання нот з 

аркуша 

8   6   2 

Модульний контроль 2       

Змістовий модуль 4Вивчення та виконання музичних творів для соліста з оркестром 

4.1Закріплення виконавських навичок, 

знань, особливостей звуковидобування в 

творах різних стилів, жанрів,форм 

10   8   2 

4.2Вивчення та виконання музичних творів 

для соліста з оркестром  

10   8   2 

4.3. Вдосконалення техніки читання нот з 

аркуша 

8   6   2 

Модульний контроль 2       

Усього за другий семестр 60   44   12 



5.  ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОРКЕСТРОВИЙ КЛАС» 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Вивчення й виконання музичних творів зі спадщини українського 

фольклору 

1.1. Формування вмінь та навичок, необхідних для виконання народної 

інструментальної музики. 

1.2. Вивчення музичних творів зі спадщини українського фольклору 

середнього рівня складності. 

1.3. Вдосконалення техніки читання нот з аркуша. 

1.4. Виконання партій вивчених творів індивідуально та у складі оркестрових 

груп. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Вивчення та виконання музичних творів зарубіжних авторів 

 

2.1. Опанування сучасними ритмами на основі вивчення та осмислення 

різноманіття ритмічних схем та формул. 

2.2. Вивчення та виконання музичних творів зарубіжних авторів середнього 

рівня складності. 

2.3. Вдосконалення техніки читання нот з аркуша. 

2.4. Виконання партій вивчених творів індивідуально та у складі оркестрових 

груп. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

Вивчення та виконання музичних творів композиторів-класиків 

 

3.1. Формування масштабного музичного мислення, висування художнього 

завдання, яке направлено на знання як структурної, так і процесуально - 

динамічної сторони музичної форми. 

3.2. Вивчення та виконання музичних творів композиторів-класиків 

середнього рівня складності. 

3.3. Вдосконалення техніки читання нот з аркуша. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 
Вивчення та виконання музичних творів для соліста з оркестром 

 

4.1. Закріплення виконавських вмінь та навичок, особливостей 

звуковидобування в творах різних стилів, жанрів,форм. 

4.2. Вивчення та виконання музичних творів для соліста з оркестром 

середнього рівня складності. 

4.3. Вдосконалення техніки читання нот з аркуша. 

Основна література: 1, 2; 

Додаткова література: 1-8. 
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6. Контроль навчальних досягнень 

6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

 

Вид діяльності студента 

М
ак
си
м
ал
ь
н
а 

к
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ть
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ів
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д
и
н
и
ц
ю

 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 
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к
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ал
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Відвідування 

практичних занять 

1 7 7 7 7 11 11 11 11 

Робота на практичних 

заняттях 

10 7 70 7 70 11 110 11 110 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5     3 15 3 15 

Контрольне модульне 

прослуховування 

25   1 25 1 25 1 25 

                                    Разом    - 77  - 102 - 161 - 161 

Максимальна кількість балів               179 322 

Розрахунок кофіцієнта Усього за період роботи 

до заліку 179 балів (залік, 

коефіцієнт 1,79). 

- 

6.2 Завдання для самостійної роботи 
 

 

Змістовий модуль та теми курсу 

Академічний 
контроль 

 

Бали 

Література 
для підгото 

вки 

 
Години 

3.1 Вивчити нотний текст оркестрової 

програми, визначити структуру, технічні й 

артикуляційні труднощі та шляхи їх 

подолання 

Перевірка в 

межах МКП 

 

5 
Л.о. – 1,2 

Л.д. – 1-8 
2 

3.2.Визначити роль своїх оркестрових партій. 5 Л.о. – 1,2 

Л.д. – 1-8 

2 

3.3. Опанувати специфіку роботи над 

оркестровою партією 
5 

Л.о. – 1,2 

Л.д. – 1-8 
2 

4.1 Вивчити нотний текст оркестрової 

програми, визначити структуру, технічні й 

артикуляційні труднощі та шляхи їх 

подолання. 

 

Перевірка в 

межах МКП 

Перевірка в 

межах МКП 

5 
Л.о. – 1,2 

Л.д. – 1-8 
2 

4.2.Розкрити особливості роботи в оркестрі 

народних інструментів над 

різножанровими творами. 

5 
Л.о. – 1,2 

Л.д. – 1-8 
2 

4.3Опанувати специфіку роботи над 

оркестровою партією 
5 

Л.о. – 1,2 

Л.д. – 1-8 
2 

Усього за ІІ курс  30 балів  12год 
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6.3 Форми проведення модульного контролю та 

критерії оцінювання 

 

           Форми проведення    Критерії оцінювання Бали 
 

Модульний контроль 1 
Прослухування під час роботи. 

Виконання партії та твору в складі оркестру 
повний обсяг виконання 5 

техніка виконання штрихів5 

якість інтонації 7 

технічність виконання 8 

25 

                                                           Максимальна кількість балів 25 

                               Модульний контроль 2 
Прослухування під час роботи. 

Виконання вправ, Виконання партії та твору в 

складі оркестру 

техніка виконання штрихів 5 

якість інтонації  5 

розуміння форми твору 5 

робота над технічними 

труднощами 10 

25 

                                                                  Максимальна кількість балів 25 

                                Модульний контроль 3 
Прослухування під час роботи. 

Формування навичок ансамблевого музикування 

Виконання партії та твору в складі оркестру  

знання тексту5 

інтонаційна точність 10 

техніка виконання 10 

25 

                                                            Максимальна кількість балів 25 

 

6.4 Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

 

6.5.  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 
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7. Навчально-методична картка дисципліни 

ІV курс 
Разом: 90 год., де 72год – практичні заняття, 12 самостійна робота, 12 

год. – самостійна робота. 6 год – модульний контроль, 14 год  
 

VІІ семестр                      VIII семестр 
  Модулі Змістовий  

модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 

Змістовий  

модуль 3 

Змістовий  

модуль  4 

Назва 

модуля 

Вивчення й 

виконання 

музичних творів 

зі спадщини 

українського 

фольклору 

 Вивчення та 

виконання 

музичних творів 

зарубіжних авторів  

Вивчення та 

виконання 

музичних 

творів 

композиторів

-класиків 

.  

Вивчення та 

виконання 

музичних творів 

для соліста з 

оркестром 

 

К-сть балів  

за модуль 
    

Заняття          

Лекційні         

Семінари         

Практичні 4 6 2 2 4 6 2 2 8 8 6 8 8 6 

Назва 

начального 

модуля 

(практичне 

заняття) 

Тема 1.1. 

Тема 1.2. 

Тема 1.3 

Тема 1.4. 

1*7=7 б. 

10*7 = 70 б. 

Тема 2.1. 

Тема 2.2. 

Тема 2.3 

Тема 2.4. 

11*7=7 б. 

10*7 = 70 б.. 

Тема 3.1 

Тема 3.2. 

Тема 3.3. 

 

1*11=11 б. 

10*11=110 б. 

 

Тема 4.1 

Тема 4.2. 

Тема 4.3. 

 

1*11=11 б. 

10*11=110 б. 

 

Самостійна 

робота 

    5 5 5 5 5 5 

Загальна 

кількість 

балів 

  

Види 

поточного 

контролю 

  Модульне           

контрольне 

прослуховування  

25 

Модульне           

контрольне 

прослуховування  25  

Модульне           

контрольне 

прослуховування  25 

Усього 77 102 161 161 

Усього  

Коефіцієнт 
Усього за період роботи до заліку 179 балів (залік, коефіцієнт 1,79). 
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