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1.Загальнівідомості 

Назвадисципліни Диригування та читка партитур 

Викладач Єднак С.Б. 

Контактнийтелефонвикладача 0667029891 

E-mailвикладача yednak@online.ua 

Форматдисципліни індивідуальнізаняття 

Обсягдисципліни 12кредитів ЄКТС, 360год. 

Посиланнянасайтдистанційн

огонавчання 

– 

Консультації Кожноїп’ятниціз13до14год. 

2.Анотаціядокурсу 
Диригування вважається однією з основних музично-виконавських 

спеціальностей.Вивченнятехнікидиригування–

складнийтабагатограннийпроцес,щорозвиваєтьсяшляхомоволодіннястудента

мизнаннямиіпрактичниминавиками,якіповинністативмінням знаходити 

диригентські жести для передачі виконавськихнамірів у 

професійнійдіяльності керівника ансамблю,оркестрународнихінструментів. 

Змістдисципліниполягаєвоволодіннібакалаврамитеоретичнимматеріалом

іпрактичниминавиками,закріпленніїхпідчасвирішеннятворчихзавданьвпроцес

іроботи над репертуаром згідно запланованих годин; в практичному 

застосуванні системизнань, удосконаленні умінь, набутих у попередніх 

курсах як у класі диригування, так і підчас репетицій ансамблю чи оркестру 

народних інструментів; прищепленні навичок 

досамостійноїроботизфаховоюлітературою,орієнтаціївній;формуваннюширок

огохудожнього кругозору майбутнього викладача; виховуванні вміння 

самостійно 

мислити,критичноаналізуватипрочитанулітературу;уформуваннітворчогореп

ертуарубакалаврів,забезпечуючинакопиченнялітературидлямайбутньоїпрофе

сійноїдіяльності. 

 



3. Метатазавданнякурсу. 
Мета–опираючисьнафольклорнутакласичнумузику,сприятимузично-

естетичномурозвиткустудентаякдиригента-

виконавця;прищепитинеобхіднідиригентськівміння,навичкидляорганізаціїтаз

дійсненняансамблево-оркестровоїдіяльностіаматорських 

тапрофесійнихколективів. 

Завдання:формуваннятворчоїособистостідиригента,керівникаансамблю,

оркестру;вихованняустудентівлюбовідодиригентськоїдіяльності,оркестровог

омистецтва;розвитокмузичнихздібностейстудентаякмайбутньогокерівникако

лективу;ознайомитизосновамидиригентськоїтехнікитавпровадитиїхупрактик

удиригентськоїдіяльностістудентауроботізоркестром; сприяти формуванню у 

студентів уміння самостійно оволодівати навчально-методичною 

літературою, познайомитися , оркестровою партитурою,вивчити її і 

проілюструвати з відповідними нюансами, фразуванням, темпами; 

виховуватиуміннярозкривативпроцесівиконанняхудожнійзадумтворуівиража

тисвоєтворче 
відношеннядотворунаосновіглибокоговивченняйогозмісту. 

Урезультатівивченнянавчальноїдисциплінистудентповинен 
знати:основитехнікидиригування,основнідиригентськісхеми,організаційніта

методичні основи роботи з ансамблем, оркестром, основи вокальної та 

інструментальноїтехнік. 

вміти: практично використовувати весь комплекс спеціальних (фахових) 

знань: з теоріїмузики, аналізу музичних форм, історії музики, читання 

партитур, 

інструментознавства,методикироботизоркестром,фаху,фортепіаноумайбутній

диригентськійдіяльності. 

4. Результати навчання 

(компетентності) 

       Загальні компетентності 

 

• Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово. 

• Здатність розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

• Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

• Здатність до розв’язання проблем. 

• Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

• Здатність до міжособистісної взаємодії. 

• Здатність до критики та самокритики. 

• Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

• Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

• Здатність працювати самостійно, виявляти ініціативу та лідерські якості. 

• Здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

• Фахові компетентності 

• Здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської 

майстерності. 

• Здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у 

виконавській діяльності 

• Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного 



мистецтва. 

• Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між теорією та 

практикою музичного мистецтва. 

• Здатність використовувати знання про основні закономірності й сучасні 

досягнення у теорії, історії та методології музичного мистецтва. 

• Здатність використовувати професійні знання та навички в процесі творчої 

діяльності. 

• Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати 

професійні знання у практичній діяльності. 

• Здатність здійснювати керівну (диригентську) діяльність. 

• Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу. 

• Здатність застосовувати базові знання провідних музично-теоретичних 

систем та концепцій 

• Здатність оперувати професійною термінологією. 

• Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та 

застосовувати її в процесі практичної діяльності. 

• Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків. 

• Здатність здійснювати менеджерську та аранжувальну діяльність в сфері 

музичного мистецтва. 

• Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та 

світовими традиціями у виконавстві, музикознавстві та музичній педагогіці. 

•                                     Програмні результати навчання 

• Демонструвати різні методики удосконалення виконавської діяльності. 

• Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, 

стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та художнього змісту. 

• Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, створювати його 

художню інтерпретацію. 

• Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі 

створення виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій. 

• Володіти базовими знаннями, практичними навичками організаційної та 

творчої роботи з ансамблевим колективом. 

• Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом. 

• Вміти здійснювати педагогічну діяльність. 

• Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з 

музичного мистецтва. 

• Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних стилів 

різних епох. 
5.Організаціянавчаннякурсу 

 
Обсягкурсу 90 год. 
Видзаняття Загальнакількістьгодин 
індивідуальнізаняттяІсеместр 15 год 
індивідуальнізаняттяІІсеместр 16 год 

самостійнаробота 40 год. 

  Ознакикурсу  



Семест

ри5,6-й 

Спеціальність 

025Музичне 

мистецтво,спеціал

ізаціяОркестрові 

інструменти 
 

Курс(рікнавчання)3-й Вибірковий 

    

Тематикакур
су 

Тема, план Форм

азанят

тя 

Література Завдання,год. Ваг

аоц

ін 
ки 

Термін

викона

н 
ня 

1.Метаізавдання  3,6,16,20,22, Розкрити зміст  До 

курсу.
 Орієнтовни
й 
індивідуально-

тематичнийпл

ан. 

 

індив

ідуал

ьне 

37, 44, 52 курсу,йогометуі 
завдання.Окресли

тиосновні

 складо

ві 

занятт
я 

   індивідуального  

   тематичного плану  

   навчальної  

   дисципліни.2 год.  
2. З історії індиві

д 
6, 8, 10,17, 
19,31, 

Охарактеризувати  До 

виникненнята уальн
е 

39,47,57,65 етапирозвитку занятт
я 

розвитку   диригентського  
диригування.   мистецтва.звернут

и 
 

Ознайомленняз   увагунаособливост
і 

 

літературою   йогорозвиткув  
диригентського   Україні.Здійснити   
виконавства. оглядджерелзтеорі

ї 
 диригентського 

 виконавства 2год. 

3.Постановка індиві
д 

5, 20, 22, 24, 
27, 

Що таке  До 

диригентського уальн
е 

32, 33, 35, 40, 
42, 

диригентський занятт
я 

апарату.Тактуванн
я. 

 46, 48, 56 апарат,йогоосновн
і 

 

Типидиригентськи
х 

  складові?  

жестів.   Охарактеризувати  

   типологію  



   диригентських  

   жестів.4год.  

4. Основні схеми індиві
д 

21, 22, 24, 27, 
28, 

Опрацюватиоснов
ні 

 До 

тактування. уальн
е 

35, 36, 40, 42, 
46, 

схемитактуваннян
а 

занятт
я 

Відпрацювання  49, 58 2/4,на3/4,на4/4.  
елементівсхеми2/4   Звернутиособливу  
як
 підготовчог
о 

  увагунаелементи  

етапу
 включенн
я 

  горизонталі та  

музичногоматеріа
лу 

  вертикаліусхемі  

   2/4.4 год.  
     

5.Ауфтакт  і  його індиві
д 

5, 20, 22, 34, 
35, 

Щотакеауфтакт?  До 

рольвдиригуванні. уальн
е 

40, 42, 46, 48, 
53, 

Якійоговидиіроль занятт
я 

Показвступу.  55 удиригуванні?  

   Показвступуна  

   різнідолітакту. 2  

   год.  
6.Ознайомлення  з індиві

д 
21, 22, 24, 27, 
28, 

Відпрацювання  До 

схемою 3/4. уальн
е 

35, 36, 40, 42, 
46, 

чіткогопоказу занятт
я 

Поєднання  49, 58 першоїсильноїдолі  
вертикального та   всхемі¾ та  
горизонтального   особливості  
рухіврук  в  схемі   виконаннядругоїта  
3/4.
 Практичн
е 

  третьоїдолейцієї  

виконаннятворівв   схеми.2 год.  
розмірі3/4.     

7.Відпрацювання індиві
д 

5, 20, 22, 34, 
35, 

Засвоїтипоказ  До 

елементіввступівт
а 

уальн
е 

40, 42, 46, 48, 
53, 

вступівнапершу, занятт
я 

зняттяокремих  55 другутатретю долі  
партій   такту.Відпрацюват

и 
 

   прийомизняття  

   окремихпартійна  



   різнідолітакту. 2  

   год.  
8. Замах. Види індиві

д 
21, 22, 34, 35, 
40, 

Складовіелементи  До 

замахів.
 Понятт
я 
про

 динаміч

нівідтінкитаагогі

ку. 

уальне 46, 58 замаху, повні 

інеповні 

замахи.Взаємозал

ежністьамплітуди

жестіврукдириген

та ідинамічних 

відтінків, 

агогіки. 2год. 

 заняття  

9.Поняття “точки 
відбиття”вдир

игентськомуж

есті. 

Показхаракте

ру 

подачізвуку 

індиві

дуаль

не 

5, 18, 21, 22, 
23, 
32, 35, 40, 42, 

46 

Окреслити 

фазидиригентсько

гожесту, їх 

функції.Взаємоза

лежністьхарактер

у жесту 

відхарактеру 

виконуваноготво

ру.2 год. 

 Доз

аняття 

10. Поняття 

проосновнітемпи 

(повільні, 

помірні,швидкі

). 

індиві

дуаль

не 

21, 22, 32, 35, 
40, 
46 

Вплив темпу 

навибірформи 

та 

характеружесту

.2год. 

 Доз

аняття 

11.Навикиробот

изкамертоном. 

індиві

дуаль

не 

3, 22, 42, 53 Відпрацюваннян

авиків роботи 

надтворами a 

cappella 

зкамертоном,вир

облення 

умінняпошукуто

нальностей 

відкамертону 

«ля» інастройки 

хору 

навідповідну 
тональність.4год. 

 Доз

аняття 

12. 

Практичневико

наннятворіввро

змірі2/4та3/4. 

індиві

дуаль

не 

14, 22, 25, 28, 
29, 
36, 44, 58, 72 

Звернутиувагу

насильні долі 

обохрозмірів 

таособливостії

х 

виконанняудир

игуванні.3год. 

 Доз

аняття 

   

   



 Обсягкурсу 90год,3 кредитівЕКТСденна 
ф.,67 
заочнаф. 

 

 Видзаняття Загальнакількістьгодин  

 індивідуальнізаняттяІІІсеместр денна ф.15год,заочнаф. 3год.  

 індивідуальнізаняттяІVсеместр   денна ф16год, заочнаф.3год.  

 самостійнаробота денна ф.40год., 

заочнаф.30+31год. 

 

     

    

    

 
Тема, план Форм

азанят

тя 

Література Завдання,год. Вага 
оці

нк

и 

Термін 
викона

ння 

1.Ознайомлення  з  3,21,22,34,35, Зі скількох
 жестів 

 До 

схемою

 4/4.Показ

вступуізняття. 

 

індив

ідуал

ьне 

40, 42, 46 складаєтьсячотири

дольнасхема? 
Правила їх 

занятт
я 

   виконання.  

   Відпрацюватипока
з 

 

   вступудоповноїі  

   неповноїдолітакту  

   на початку і в  

   середині
 твору
. 

 

   Прийоми
 знятт
я 

 

   повних і
 неповних 

 

   долей такту в  

   середині і в кінці  

   музичноготвору.  

   деннаф.3год.  

   заочнаф.0,5год.  
2.Тактуванняобом
а 

індиві
д 

7, 20, 21, 22, 
33, 

Функціїправоїруки
. 

 До 

руками.Функції уальн
е 

35, 40, 42, 46, 
48, 

Функціїлівоїруки. занятт
я 

правоїталівоїрук  56 Самостійність рук  
диригента   підчасдиригування

. 
 



   деннаф.3год.  

   заочнаф.0,5год.  

3.Диригування індиві
д 

3, 20, 22, 33, 
35, 

Взаємозалежність  До 

горизонтальних уальн
е 

40, 42, 46, 48, 
55, 

амплітуди
 жесту
, 

занятт
я 

елементіврозміру  58 характеру його  
4/4звключенням   штрихової

 технік
и 

 

плечовоїчастини   (наприклад,
 легато
) 

 

руки.   та
 чергуванн
я 

 

   сильних і
 слабких 

 

   долейтактуувиборі  

   типудиригентсько
го 

 

   жесту.  

   деннаф.2год.  

   заочнаф.0,5год.  
4.Акцент.Синкопа індиві

д 
22, 34, 35, 40, 
46, 

Прийоми
 показ
у 

 До 

 уальн
е 

49, 58 акцентунарізнідолі занятт
я 

   такту та його  

   значення як  

   виразового
 засобу
. 

 

   Відпрацювати  

   варіанти
 показ
у 

 

   синкоп у  

   диригуванні.  

   деннаф.2год.  

   заочнаф.0,5год.  
5.
 Диригуванн
я 

індиві
д 

19, 21, 22, 28, 
29, 

Практичні
 навик
и 

 До 

оркестровихмініат
юр 

уальн
е 

35, 48, 50, 52, 
56, 

диригування занятт
я 

врозмірі4/4.  67, 72    



Ознайомлення

 т

адиригуванняінст

рументальнихтво

рів. 

  творівзурахуванн

ямвідповіднихпоз

иційрукдиригента

. 

денна ф.5 

год.заочнаф.

1год. 

  

6.

 Тактуван

нядовгихритмічн

ихтривалостей

 тадовгих

пауз. 

індиві

дуаль

не 

5, 12, 21, 23, 
35, 
40, 46 

Відображеннявж

естах правої і 

лівоїрук

 довги

х 

ритмічнихтривал

остей 

 тадов

гих пауз. 

Поняттязатримки

 живог

омузичного 

руху.деннаф.2год. 
заочнаф.0,5год. 

 Доз

аняття 

7. Складні 

розміри.Дробле

нняна«3»в6, 9, 

12-

дольнихсхемах 

індиві

дуаль

не 

5, 20, 21, 22, 
33, 
35, 40, 42, 46, 

48, 

56 

Розкрити зміст 
поняттяскладніро

зміри.Взаємозале

жністьвиборусхе

митаїїдробленнян

а 

«3»длядиригуван

няскладних 

розмірів.деннаф.6

год. 
заочнаф.0,5год. 

 Доз

аняття 

8.
 Значенн
я 

індиві
д 

1, 6, 8, 9, 16, 
19, 

Окреслити
 основн
і 

 До 

оркестрового
 класу 

уальн
е 

30, 31, 37, 47, 
52, 

етапи
 розвитк
у 

занятт
я 

у
 формуван
ні 

 57, 60, 61, 65, 
71 

оркестрового  

диригента. Види і   мистецтва, у тому  
типи оркестрів.   числі

 українськог
о. 

 

   Виокремити  
   особливості його  

   функціонування та  

   значення у  



   навчальному  

   процесі.  

   деннаф.2год.  

   заочнаф.1 год.  
9.Диригування індиві

д 
1, 9, 14, 28, 29, Удосконалення  До 

інструментальног
о 

уальн
е 

36, 50, 52, 58, 
66, 

набутихнавичокта занятт
я 

творудляоркестру  67 уміньупродовж 
двох 

 

(розмір   семестрів
 другог
о 

 

  2/4,3/4,4/4);   року навчання під  
   час

 виконанн
я 

 

   програмовихтворі
в. 

 

   деннаф.6год.  
   заочнаф.1год.  
     
     
     

     
     
     
       

   

   

 Обсягкурсу 90год., 3кредитівЕКТС 
денна ф.,  99заочнаф. 

 

 Видзаняття Загальнакількістьгодин  

 індивідуальнізаняттяVсеместр денна ф.15год,заочнаф. 3год.  

 індивідуальнізаняття  
VIсеместр 

   денна ф16год, заочнаф.3год.  

 самостійнаробота денна ф.40год., заочнаф. 

46+47год. 

 

     

    

    

Тематикакур
су 

Тема, план Форм

азанят

тя 

Література Завдання,год. Ваг

аоц

ін 
ки 

Термін

викона

н 
ня 



1. Повторення

 таудосконале

нняелементівдир

игентськоїтехнік

и,практичнихнав

иків 

 черезпоглибл

енняконкретизаці

їфункції правої 

 ілівоїруки. 

 

 

індив

ідуал

ьне 

21,22,34,35,40, 
42, 46 

Розподілфункційп

равоїілівоїрук.Са

мостійністьрукув

иконанніхудожні

хзавдань. 

денна ф.2 

год.заочнаф.0,

5год. 

 Доз

аняття 

2.Фермата.Ви

дифермат. 

індиві

дуаль

не 

3, 20, 21, 22, 
34, 
35, 40, 42, 46, 

48, 

58 

Різновидифермат,

прийоми

 ї

х 

тактування.Темпт

вору та його 

впливна

 триваліс

тьфермати. 

денна ф.1 

год.заочнаф.0,

5год. 

 Доз

анятт

я 

3. Показ зняття 

вкінці 

музичноготвору. 

Вступ тазняття 

звучання 

всерединімузичн

оготвору. 

індиві

дуаль

не 

21, 22, 34, 35, 
40, 
42, 46, 48, 55 

Формидиригентсь

кихжестів

 пр

и 

підготовці

 показ

увступучизняттяв

серединітавкінцім

узичного 

твору.деннаф.1го

д. 
заочнаф.0,5год. 

 Доз

аняття 

4.Акомпанемент.

Роботадиригентаз

солістом. 

індиві

дуаль

не 

7, 19, 26, 30, 
47, 
52, 54, 69 

 Співвідношен

няоб’єктивног

обачення

 темп

у 

ритмусуб’єк

тивними 

 

 

і

з 

 Доз

аняття 



   відчуттями

 самог

осоліста.Узгодже

нняпитань 

інтерпретації.Вра

хуванняправильн

ихпропорційзвуч

ностіоркестру і 

соліста.деннаф.2г

од. 
заочнаф.0,5год. 

  

5.Диригування2-3 індиві
д 

22, 32, 39, 40, 
47 

Удосконалення  До 

творів: уальн
е 

 знань,
 художньо
- 

занятт
я 

інструментальний   виконавських
 умінь 

 

твір для
 оркестру; 

  та навичок у  

   диригуванні  
   програмовихтворі

в. 
 

оркестровий   деннаф.8год.  
акомпонемент для   заочнаф. 0,5год.  
соліста.     
     

     
     
     
     
     
     

6.

 Тактуван

нясинкоп. 

індиві

дуаль

не 

22, 34, 35, 40, 
46, 
49, 58 

Відпрацювативарі

анти

 показ

у 

синкоп у 

диригуванні. 

 Доз

аняття 

   денна ф.1 

год.заочнаф.0,

5год. 

 

7.Робота над індиві
д 

20, 21, 22, 35, Ознайомленняз  До 

партитурою. уальн
е 

40, 42, 46, 48, 
52, 

партитуроюза занятт
я 

  56 фортепіано.  

   Самостійневивчен
ня 

 

   диригентом  

   партитури.Розбір  



   оркестрових 
партій. 

 

   Поєднання 
мелодіїз 

 

   гармонією.  

   деннаф.2год.  

   заочнаф.0,5год.  

     

     

     

     

     
8.
 Практичн
е 

індиві
д 

6, 7, 16, 19, 30, Описатиорганізаці
ю 

 До 

втіленнявивченног
о 

уальн
е 

44, 51, 52, 70 репетиції,підготов
ку 

занятт
я 

матеріалу через   таїї проведення,  
диригування   значення  

   репетиційноїробот
и; 

 

оркестромврежимі   основніметодичні  
репетиційноїробот
и 

  прийомивробо

тідиригента 

зколективом. 

денна ф.4 

год.заочнаф.0,

5год. 

   

9.Тактування 
переміннихрозмірі

в. 

індиві

дуаль

не 

3, 22, 34, 35, 
40, 
46, 53, 58 

Засвоїти
 основн
і 
правила 

 прид

иригуванніперемі

ннихрозмірів,підк

ресленняпершоїд

оліічіткийпоказві

дповідної

 схем

идиригування. 

денна ф.2 

год.заочнаф.

1год. 

 Доз

аняття 



10.Відпрацюванн

яекзаменаційноїп

рограми(інструме

нтальнийтвіртаак

омпанементсоліс

ту для 

оркестру)вкласіпі

д фортепіано 

тана 

репетиціяхоркест

ру. 

індиві

дуаль

не 

3, 7, 12, 16, 19, 
23, 30, 38, 39, 

44, 

52 

Практичні 

 навикиу

досконаленняемо

ційноївиразності

жесту,

 мислен

нядиригента,фор

муваннякультури

спілкуваннядириг

ента  

 зучасни

камиколективу. 

денна ф.8 

год.заочнаф.

1год. 

 Доз

аняття 

   

   

 Обсягкурсу 150год.5кредитівЕКТСденнаф., 
235 заочна ф. 

 

 Видзаняття Загальнакількістьгодин  

 індивідуальнізаняттяVIIсеместр  
 

денна ф.15год,заочнаф.5год.  

 індивідуальнізаняття  VIIIсеместр денна ф 15год, заочнаф.4год.  

 самостійнаробота денна ф. 

71год.,заочнаф.114+112год. 

 

     

    

    

 
Тема, план Форм

азанят

тя 

Література Завдання,год. Ваг

аоц

ін 
ки 

Термін

викона

н 
ня 

1.

 Тактуван

няособливихвиді

вритмічногоподіл

у. 

 

 

індив

ідуал

ьне 

21,22,26,27,34, 
35, 40, 42, 46, 

58 

Удосконаленняна

виківтауміньудро

бленні

 основн

оїметричноїодини

ців 

повільнихтемп

ах.деннаф.2год

. 

 Доз

аняття 

   заочна ф.1 год.   
2.Змінитемпів. індиві 22, 34, 35, 40, Охарактеризувати  До 



д 42, 
уальн

е 
46, 48, 49, 58 темп як засіб занятт

я 

   виразності.Прийо
ми 

 

   переходу до  

   повільнихішвидки
х 

 

   темпів.  

   деннаф.2год.  

   заочнаф.1год.  
3.Загальніправила індиві

д 
21, 22, 34, 35, 
40, 

Відпрацювання  До 

пристосування уальн
е 

42, 46, 48 основнихметрични
х 

занятт
я 

основнихсхем і їх   схемтактуванняіїх  
варіантівдорізних   пристосування до  
розмірів.   різнихрозмірів.  

   деннаф.2год.  

   заочнаф. 1год.  
4.Тактуваннятворі
в 

індиві
д 

15, 34, 35, 51, 
53, 

Опрацювання  До 

без
 визначеног
о 

уальн
е 

72 ритмічноїструктур
и 

занятт
я 

розміру   твору,
 віднайденн
я 

 

   «опорних»точок  у  

   логічних  

   структурних його  

   фрагментах і  

   відповідно  

   виокремлення  

   сильнихдолей.Рол
ь 

 

   фразування у  

   тактуваннітворівбе
з 

 

   визначеногорозмір
у. 

 

   деннаф.2год.  

   заочнаф. 1год.  
5.Диригування2-3 індиві

д 
19, 22, 34, 35, 
40, 

Охарактеризувати  До 

творів: уальн
е 

46, 58 структуру семи-
, 

занятт
я 

інструментальний   дев’яти і  
твір для
 оркестру 

  дванадцятидольної  

та оркестровий   схем.
 Принцип
и 

 

акомпонемент для   вибору  
Соліста.   диригентськоїсхем  



и 
   в семи-, дев’яти і  
   дванадцятидольно

му 
 

   розмірах.  
   деннаф.7год.  

   заочнаф. 1год.  
     
     
     
     
     
     
     
     

6.
 Одночасн
е 

індиві
д 

21, 23, 34, 35, 
40, 

Тактуванняуправі
й 

 До 

тактування

 різни

хрозмірів. 

уальне 46, 48, 58 руціоднієїсхеми,у

лівій–

іншоїсхеми,коли 

 потрібно

диригуватиодноч

асно  

 різнірозм

іри в 

 окремихг

олосахводномуіто

мужтакті. 

денна ф.3 

год.заочнаф.

1год. 

 заняття  

7. Робота 

надпартиту

рою 

індиві

дуаль

не 

20,21, 22, 35, 
40, 42, 46, 48, 

52, 

56 

Самостійне 

вивченнядиригент

омпартитури, 

основніетапицієї 

роботи. 

Розбір 

оркестрових 

партійпоєднання 

мелодії 

згармонією. 

денна ф.4 

год.заочнаф.

1год. 

 Доз

аняття 



8.

 Практич

невтіленнявивчен

ногоматеріалу(інс

трументальнийтві

р 

 та 

акомпанементсол

істучерездиригув

анняоркестромвр

ежимірепетиційн

оїроботи. 

індиві

дуаль

не 

6, 7, 16, 19, 30, 
44, 51, 52, 70 

Охарактеризувати

основні 

принципиорганіза

ції 

репетиції,підгото

вки та 

їїпроведення,знач

еннярепетиційної 

роботи;основні 

методичніприйом

и в 

роботідиригента 

зколективом. 

денна ф.8 

год.заочнаф.

2год. 

 Доз

аняття 

6.Системаоцінюваннякурсу 
Загальнасистемаоцінюваннякурсу: 50 балів студен отримує за відвідування 

занять,виконання навчальних завдань, а 

других 50 – 

завиконанняпрограмовихтворівназаліку,відп

овіді 
наконтрольніпитання(колоквіум) 

Умовидопускудопідсумковогок
онтролю. 

Виконаннявсіхпрактичнихзавдань,зокремати
х, 
щостосуютьсясамостійноїроботи(диригу

ваннятворів,гра партитури,окремих 

партій) 

7. Політика курсу. Звертається особлива увага на відвідування студентами 

занять (за цездобувач освіти отримує перших 50 балів), підготовку 

запропонованих завдань 

самостійноїроботи,творчийпідхіддовирішенняпроблемнихситуацій,щовиникают

ьпідчас 

індивідуальнихзанять,уміннязастосовуватитеоретичнізнанняпринакресленні(мо

делюванні)шляхіврозв’язаннятакихситуацій. 
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