
1.6. Диригування ІІ 

Тип дисципліни:  

обов’язкова. 

Семестр:  

перший, другий, третій, четвертий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 300 (кредитів ЄКТС – 10), аудиторні години: 

практичні – 92, самостійна робота – 208. 

Викладачі:  

д. мист., проф. Бермес І. Л., к. мист., доценти Матійчин І. М., Синкевич Н. Т., 

доц. Ластовецька Л. В. та ін. 

Результати навчання:  

– вільно володіти методами вивчення хорового твору і його інтерпретації; 

розучування хорової партитури (спів хорових партій і акордів, виконання 

партитури хорового твору на фортепіано, передача художнього задуму твору 

за допомогою вербальних (слова) і невербальних засобів (техніки 

диригування); 

- застосовувати накопичений репертуар для роботи з дитячими хоровими 

колективами; 

- розвинути музичні здібності (слух, почуття ритму, музичну пам’ять, відчуття 

ладу, творче мислення тощо). 

Спосіб навчання:  

практичне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– сольфеджіо; 

– гармонія; 

– історія музики; 

– хорознавство; 

– хоровий клас та практикум роботи з хором; 

– гра на музичному інструменті 

– методика викладання музичних дисциплін. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Підготовка диригентського апарату до оволодіння технікою; диригентські 

знання та навики; основи техніки диригування; робота над хоровою 

партитурою; читання хорових партитур; вивчення шкільного репертуару; 

виконання пісні шкільного репертуару під власний супровід; психологічна 

готовність диригента; виховання особистості вчителя музики, керівника 

хорового колективу (педагога, досвідченого організатора, художника-

інтерпретатора); забезпечення інтелектуального росту в процесі хорової 

діяльності (знання, розвиток, виховання, творчість); різноманітний репертуар 

(твори для хору а саpella та в супроводі фортепіано), розширення фахового 

кругозору, збагачення світоглядного, життєвого досвіду, артистизм, 

трансформація теоретичних знань у практичну діяльність.   
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 Форми та методи навчання:  

практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: виконання індивідуальних завдань та здача хорових 

партій. 

– підсумковий контроль: 1д., 3д. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

методики музичного виховання і диригування. 
 


