
 

 

Опис окремої одиниці освітньої програми 

(навчальної дисципліни, курсової роботи, практики) 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

 
1.7. Оркестровий клас. 

Тип дисципліни: обов’язкова. 

Семестр:  шостий, сьомий, восьмий. 

Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6,0), практичні – 126, самостійна 

робота – 54. 

Лектор:   викладач Стахнів Р. В.. 

Результати навчання:  

– Виховання у студентів професійних   умінь та навичок гри  в  оркестрі,   управління оркестровим 

колективом на основі оволодіння знаннями та методами роботи з оркестром,   організації його в 

у умовах загальноосвітньої школи. 

– Розвиток специфічних музичних здібностей – музичного  слуху  (темброво-інтонаційного, -

гармонічного, -поліфонічного, -динамічного), відчуття  полі-метроритму, музичної та емоційної 

пам’яті, оркестрового мислення, артистизму;. 

– Контролювати емоційний компонент під час сценічного виступу. 

– Володіти повним спектром теоретичних основ формування виконавської майстерності 

інструменталіста-оркестранта. 

– Повідомлення знань, формування у студентів навичок і умінь, які забезпечують здатність творчо 

здійснювати оркестрову роботу в загальноосвітній школі і спрямовані на оволодіння: а) 

інструментарієм народного оркестру; б) способами спілкування з оркестром; в) методами 

осягнення оркестрового твору та його інтерпретації; г) вибір та накопичення репертуару для 

роботи з дитячими оркестрами. 

Спосіб навчання: аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– Інструментальна підготовка ОМІ; 

– Диригування; 

– Музично-теоретичні дисципліни; 

– Хоровий клас. 

Зміст навчальної дисципліни:  

– Велика форма (соната, сонатина, сюїта, варіації, концерт, концертна п’єса); 

– Оригінальна музика (твір написаний для оркестру); 

– Обробка народної пісні або танцю (транскрипції, перекладення, аранжування); 

– П’єси естрадного характеру. 

Рекомендована література:  

1. Большаков О. Організація та керування оркестром народних інструментів. – Київ, 1991. 

2. Гуменюк А. Українські народні інструмента. – К., 1967. 

3. Иванов-Радкевич А. О воспитании дирижера. – М., 1973. 

4. Іванов П.Г. Оркестр українських народних інструментів. – К., 1981. 

5. Каргин А.С. Воспитательная работа в самодеятельном художественном коллективе. – М., 

1974. 

6. Каргин А.С. Работа с самодеятельным оркестром русских народных инструментов. – М., 

1982. 

7. Колесса М. Основи техніки диригування. – Київ, 1981. 

8. Комаренко В. Робота з самодіяльним оркестром народних інструментів. – К., 1955. 

9. Комаренко В. Український оркестр народних інструментів. – К., 1956. 

10. Кондрашин К. Мир дирижера. – Л., 1976. 

11. Кондрашин К. О дирижерском искусстве. – Л.; м., 1970. 

12. Лапченко В.П. Методика початкового навчання гри в оркестрі народних інструментів. – К., 

1983. 



 

 

Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– підсумковий контроль: залік у 8 семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: українська. 

Кафедра: Народних музичних інструментів та вокалу. 
 


