
1.6. Диригув. і практ. роботи з хором (Д, Х-во, ХК) Диригування 

Тип дисципліни:  

обов’язкова. 

Семестр:  

перший, другий, третій, четвертий, п’ятий, шостий, сьомий, восьмий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 510 (кредитів ЄКТС – 17), аудиторні години:  

практичні – 170, самостійна робота – 340. 

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); 

- оволодіння відповідним рівнем музично-виконавської та педагогічної 

майстерності, що забезпечує вільне застосування диригентських навичок на 

уроці музики та в різноманітних видах позакласної роботи з музично-

естетичного виховання школярів. 

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:  

Загальні питання диригентсько-хорової підготовки вчителя музики. 

Диригентський апарат, його можливості, основна позиція диригента. Елементи 

диригентського руху, його властивості. Роль точки у диригуванні. Ауфтакт. 

Початковий і міждольний. Вступ та зняття на різні долі такту. Визначення 

функцій лівої та правої руки. Дроблення основної метричної одиниці в 

складних розмірах. Динаміка як важливий засіб музичної виразності. Прийоми 

показу динаміки, зміна амплітуди, схеми, позиції. Диригування в нюансах mp, 

mf, pp, ff. Оволодіння прийомами sf, sp. Показ crescendo, diminuendo. 

Диригування в повільних, швидких та темпах. Звуковедення в різноманітних 

темпах. Оволодіння різноманітними штрихами – legato, non legato, staccato, 

marcato. Прийоми вступу в різних динамічних відтінках та темпах. Вплив 



повільного чи швидкого темпів на прийоми засвоєння метру. Темп. Зміна 

темпів, прийоми переходу швидких до повільних темпів та навичок. Прийоми 

передачі агогіки: accelerando, ritenutto, piu mosso, meno mosso.Фермата на паузі і 

тактовій рисці. Синкопи. Дроблений вступ на різні долі такту. Ритм. 

Диференціація рухливих функцій рук. Виховання навичок співу голосів 

партитур сольфеджуючи та зі словами. Спів хорових партій з одночасною грою 

партитури на фортепіано. Аналіз хорових творів (музично-теоретичний, 

вокально-хоровий, виконавський аналіз). Виконання пісні шкільного 

репертуару під власний супровід. Психологічна основа якостей хорового 

диригента. Читання двохголосних, трьохголосних, чотирьохголосних партитур.  
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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., 6 д. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

методики музичного виховання і диригування. 
 

 


