
 

 

Силабус навчальної дисципліни 

Назва дисципліни: Диригентсько-хоровий практикум 

Рівень вищої освіти: перший /бакалаврський/ рівень 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво 

Назва освітньо-професійної програми: Диригентсько-хорове мистецтво 

(народне) 

Сторінка курсу в Moodle: https://moodle.mfknukim.mk.ua/course/view.php?id=727 

Рік навчання: II Семестр: ІІІ, ІV 

Викладач: Піхтар О. А. (практичні, підсумковий контроль) 

 

Опис навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Диригентсько-хоровий практикум» є вибірковою 

освітньою компонентою навчального плану як вибіркова складова, що дає 

можливість створити індивідуальну освітню траєкторію. Після вибору для 

студента ця дисципліна стає обов’язковою і спрямована на підготовку студентів 

до практичної діяльності шляхом засвоєння теоретичних знань та практичних 

вмінь необхідних для процесу роботи з хоровим колективом. 

Мета: підготувати студентів до практичної діяльності диригента-

хормейстера шляхом засвоєння ними теоретичних знань та практичних вмінь 

необхідних для процесу роботи з хоровим колективом. 

Завдання курсу: 

- допомогти студентам набути необхідні навички роботи з хоровим 

колективом, а саме: 

- організації репетиційного процесу; 

- настройки хору; 

- засвоєння системи розспівок; 

- набуття навичок роботи над компонентами хорової звучності; 

- удосконалення мануальної техніки в процесі реального хорового звучання; 

- поєднувати раціональні та емоційні підходи для розширення та 

поглиблення бази знань стосовно практики професії. 
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Предметом вивчення навчальної дисципліни є основи практичної роботи 

диригента хормейстера з хором та методи планомірного вивчення хорових 

творів з хоровими партіями та групами. 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

 

Кількість 

кредитів 

Загальна 

кількість 

годин 

Аудиторних 

годин 

Самостійної 

роботи 

студента 

Вид 

підсумкового 

контролю 

3 90 36 54 іспит 

 

Тематичний план навчальної дисципліни  

 
Назва теми, опис теми, 

завдання для самостійної 

роботи 

К-сть 

годин 

Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання Оцінка 

(бали) 

Тема 1.1. Вступ. 

Практичні основи 

формування хормейстера. 

Організація 

репетиційного процесу. 

Вивчення нотного і 

поетичного тексту з  

хоровими партіями 

Підготовка диригента до 

роботи з хором. Робота над 
хоровою партитурою як 

процес самопідготовки до 

роботи з хором. Підготовка 

нотного матеріалу хорового 
твору, опрацьованого в класі 

диригування. Визначення 

ідейно-образного змісту 
твору і обсягу завдань. 

Послідовність вивчення 

текстів в  залежності від 

складності матеріалу і рівня 
підготовки навчального 

хору. Слуховий контроль 

звучання кожної партії 
(орієнтуючись на 

тембральну характеристику 

голосів) і xopy в цілому. 
Практичні основи роботи 

хормейстера – початківця 

над твором a cappella, 

визначальним фактором якої 
є технологічні процеси 

втілення вокально-хорової 

техніки, що у свою чергу 
передбачають створення 

музично-художнього образу. 

Планування репетиційного 

2 практичне Підготувати нотний 

матеріал. Послідовно 

вивчати текст в залежності 

від складності матеріалу і 

рівня підготовки 

навчального хору. 

Аналізувати твір a cappella. 

Планувати репетиційний 

процес перед початком 

роботи з колективом. 

демонструвати елементи 

техніки диригування: 

Демонстрація вихідної 

постави диригента, 

виконання ауфтактів вступу 

хору і зняття звучання; 

правильна постава 

диригента, обов'язкове 

відчуття «точки відбиття». 

Вивчати нотний і 

поетичний текст з 

хоровими партіями. 

100 

4 самостійна Вивчати хорові партії даних 

партитур. 

Опрацювання 

літературного тексту 

хорового твору з точки зору 

вокально-хорової техніки. 

Музично-теоретичний та 

хорознавчий аналіз 

обраного твору. 

Озвучування хорову 

партитуру на інструменті. 

100 



процесу перед початком 

роботи з колективом. 
Визначення стильових та 

жанрових ознак твору, 

художнього змісту та 

характеру, складних 
елементів партитури та 

методів подолання цих 

труднощів. Аналіз засобів 
музичної виразності, 

літературного тексту.  

Практичний показ елементів 
техніки диригування: 

демонстрація вихідної 

постави диригента, 

виконання ауфтактів. Ha 
вступ хору і зняття звучання. 

Правильна постава 

диригента: (стояти прямо, з 
опорою на обидві ноги, руки 

у зручному положенні). При  

тактуванні руки пластичні, 

кисті вільні, але з 
обов'язковим відчуттям 

«точки відбиття». 

Умови вивчення нотного і 
поетичного тексту хорового 

твору, дотримання точного 

виконання заданого 
темпоритму, чітка вимова 

слів, контроль відповідної 

динаміки звучання хорової 

партії. Контроль якості 
звучання партії, відтворення 

текстів, характеру звука і 

злагодженості звучання 
унісону. 

Тема 1.2. Практичне 

опрацювання елементів 

мануальної техніки 

диригування. Система 

ауфтактів та зняття 

хору. Показ штрихів 

legato, non legato. 

Тактування пунктирних 

ритмів 
Атака звука (акорду) в 
різних динамічних умовах. 

Техніка виконання ауфтактів 

з використанням меншої чи 
більшої амплітуди замаху. 

Прийом затримки ауфтакту 

(дихання) з наступною 

атакою.  
Практичні основи реалізації 

синхронної атаки та зняття 

4 практичне Аналіз розпівок як системи 

вокально-слухового 

настроювання 

Вивчення варіантів 

розспівок та настройки 

хору залежно від 

поставленої мети Підбір 

розспівки (враховуючи 

специфіку народної манери 

виконання) 

Робота над твором 

гомофонно-гармонічної 

фактури. 

100 

6 самостійна Виконання ауфтактів. 

Розучування розспівок. 

100 



співацького звука. 

Осмислення 
поліфункціонального 

значення ауфтакту (дихання, 

фіксація дихання, атака 

звуку, характер твору, 
штрих) як важливого 

елементу диригентської 

техніки. Практичне 
відпрацювання ауфтактів. 

Види ауфтактів.  

Робота над партитурою в 
простих метрах  (дводольних 

та тридольних). Практичне 

опрацювання диригентської 

схеми. Чергування сильних, 
відносно сильних та слабких 

долей такту. Зміна 

диригентського жесту в 
залежності від динаміки 

твору, штриха, фактури 

твору. 

Показ штрихів legato i non 
legato (вдосконалюється 

поступово в процесі 

практичної роботи з хором). 
Виконання штриха non 

legato: характерне, більш 

інтенсивне виконання 
«точки відбиття» з 

наступним розслабленням 

м'язів рук. Відчуття які 

регламентуються темпом, 
що визначив диригент.  

Тактування пунктирних 

ритмів із внутрішньо-
дольовою пульсацією. 

Головний принцип 

виконання будь-якого 
пунктирного ритму - 

здійснення замаху 

(ауфтакту) перед меншою 

тривалістю в даній 
структурі. Інтенсивність і 

амплітуда ауфтакту, його 

залежність від темпу твору і 
послідовності тривалостей. 

Спосіб показу пунктирного 

ритму (інтенсивний поштовх 

«в долю». Залежність 
інтенсивності поштовху від 

ритмічної послідовності. 

Диференційований аналіз 
тембрального звучання 

окремих хорових партій. 

Слуховий стереотип 
звучання тієї чи іншої партії 



в залежності від їх типової 

характеристики. 

Тема 1.3. Настройка та 

розспівка хору. Види 

розспівок. Тактування в 

повільних та  швидких 

темпах. Практична 

робота над гомофонно-

гармонічною фактурою 
Удосконалення практичних 
навичок роботи з 

колективом. Розспівування 

хору (a сарреІlа) за 

допомогою камертона «ля». 
Настроювання хору на 

примарному тоні (раніше 

визначеному) і вибудова 
однорідного або мішаного 

унісону звучання хору.  

Способи та прийоми 
настройки. Робота з хором в 

не темперованому строї. 

Слуховий контроль звучання 

кожної партії (орієнтуючись 
на тембральну 

характеристику голосів) і 

xopy в цілому. 
Розпівка як система 

вокально-слухового 

настроювання, що 

здійснюється з метою 
підготовки кожного співака і 

хору в цілому до подальшої 

вокально-хорової роботи над 
репертуаром, чи до 

концертного виконання  

вокально – технічних 
виконавських навичок, 

підпорядкованих засобам 

художньої виразності 

Варіанти розспівок та 
настройки  хору залежно від 

поставленої мети, 

опанування виконавської 
техніки, мелодичних та 

акордових сполук, 

компонентів хорової 
звучності (хоровий стрій, 

хоровий ансамбль, тембр, 

дикція), що здійснюється не 

формально, а системно й 
осмислено.  

Взаємодія диригента з 

колективом. Підбір 
розспівок (враховуючи 

специфіку народної манери 

2 практичне Вдосконалення техніки 

диригування. 

Опрацювання специфічних 

штрихів. 

Тактування. 

Робота над твором 

гомофонно-гармонічної 

фактури. 

Використання слухово-

м`язового методу в 

диригуванні хором 

100 

4 самостійна Тактування. 

Розучування розспівок. 

100 



виконання), які б 

відповідали характеру та 
змісту виконуваного твору і 

допомогла виконавцям у 

вирішені складних 

інтонаційних, гармонічних, 
метро-ритмічних, дикційних 

моментах.   

Досягнення темпо-
ритмічного ансамблю в 

роботі над текстами з 

повним складом хору. 
Залежність його успішного 

виконання від техніки 

тактування і якості 

виконання ауфтактів. 
Необхідність практики 

різних градацій темпів. B 

одному й тому ж творі 
(швидше або повільніше від 

потреб темпу). Адаптація 

виконавців до можливих 

темпових змін в процесі 
співу (в роботі над 

темпоритмом). 

У тактуванні повільних 
темпів дотримуватись таких 

моментів: використання 

відповідної амплітуди жесту; 
відчуття безперервного руху 

рук із уповільненням і 

прискоренням; використання 

прийому дроблення долей 
(подвоєння). 

Динаміка звучання хору 

регулюється амплітудою 
диригентських жестів та їх 

інтенсивністю. Стимуляція 

динаміки звучання 
окремими символічними 

жестами (прийомами), 

символічними знаками. 

Необхідність використання 
невеликих і чітких жестів у 

диригуванні швидких 

темпів. B дуже швидких 
темпах - диригування «на 

раз», використання 

комбінованих схем. 

Особливості роботи над 
твором гомофонно-

гармонічної фактури. 

Виявлення та опрацювання 
тематизму як сукупності 

формотворчих засобів, що 

втілюють ідейно-художній 
зміст твору, компонентами 



якого є мелодія – художньо-

осмислена послідовність 
звуків як основний виразний 

засіб музики. В якій 

об’єднуються музичні 

елементи: звуковисотне 
співвідношення, 

звукоформування, 

забарвлення звуку, ритмічне 
співвідношення звуків, 

артикуляція, динаміка, темп. 

Співвідношення горизонталі 
твору з її вертикаллю. 

Осмислення мелодії твору з 

гармонічним супроводом.  

Робота над основними 
елементами хорової 

звучності – хоровим строєм, 

та хоровим ансамблем. 
Втілення теоретичних 

правил інтонування мелодії 

та гармонії на практиці. 

Робота над основними 
елементами хорової 

звучності – хоровим строєм, 

та хоровим ансамблем. 
Втілення теоретичних 

правил інтонування мелодії 

та гармонії на практиці. 
Осмислення фактури як 

формоутворюючого засобу 

твору. Визначення 

кульмінації твору, шляхи її 
вирішення, та подолання 

вокальних труднощів 

пов’язаних з збільшенням 
або зменшенням теситурних, 

регістрових та динамічних 

умов. 

Тема 1.4. Робота над 

удосконаленням 

мануальної техніки. 

Тактування синкоп, 

виконання фермат. 

Робота над твором з 

підголосковою та 

імітаційною поліфонією 
Тактування синкоп. 
Синкопа – перенесення 

наголосу з сильної на 

слабку долю такту. 
Техніка виконання 

синкоп. Виконання 

синкопи в повільних 
темпах за допомогою 

дроблення жесту (однією 

2 практичне Опрацювання методів 

мелізматики, її широке 

застосування. 

Створення моделі 

художнього образу 

100 

6 самостійна Тактування синкоп, 

виконання фермат 

Робота над твором з 

підголосковою та 

імітаційною поліфонією 

100 



або двома руками). 

Виконання здійманої 
фермати (пo ходу долі 

такту, на якій вона 

означена). Здійманню 

фермати передує ауфтакт, 
який виконується у 

відповідності до темпу і 

динаміки даного фрагменту. 
Нездіймані фермати 

вигримуються на будь якій 

долі такту і без зняття 
звучання переводяться в  

наступну долю за 

допомогою звичайного 

ауфтакту.  
Виконання фермат. 

Техніка виконання 

здійманих і нездійманих 
фермат.  

Робота над твором з 

підголосковою та 

імітаційною поліфонією. 
Розучування матеріалу з 

партіями та хором в цілому 

як напрями технологічного 
процесу, в основі якого 

робота над опрацюванням 

компонентів хорової 
звучності – вокально-хорової 

техніки, хорового строю та 

хорового ансамблю. 

Практичні основи роботи 
хормейстера початківця над 

обробкою народної пісні, 

втілення вокальної техніки 
для створення музично-

художнього змісту. 

Робота над елементами 
поліфонії, виявлення 

тематизму, та відтворювання 

на практиці підголоскової та 

імітаційної поліфонії в 
аспекті хорового ансамблю. 

Робота над основними 

елементами хорової 
звучності – хоровим строєм, 

та хоровим ансамблем.  

Тема 2.1. Робота над 

тембральним, динамічним  

ансамблями. Інтонування 

діатонічних та 

хроматичних півтонів, 

мажорних та мінорних 

ладів. Принципи 

інтонування хорової 

6 практичне Техніка диригування - 

безперервне плавне 

тактування без активних 

замахів на кожну долю 

такту (окрім першої долі), 

застосування пластичного 

жесту. 

100 

6 самостійна Інтонування. 100 



вертикалі у народному 

багатоголоссі 
Тембральний ансамбль як 

елемент хорової звучності, 
що е важливим виражальним 

засобом (особливо в 

народному xopi). 

Тембральна палітра 
наявного складу хору, 

звучання народних голосів 

(сопрано і альтів) у контексті 
загального звучання. 

«Крикливе, горлове» 

звучання, що викликає 
інтонаційну i художню 

фальш. Вирівнювання 

тембрів в межах 

колористичної необхідності 
у поєднанні з чоловічою 

групою хору, що диктується 

вимогами інтерпретації 
твору. Шліфування навичок 

користування співочими 

регістрами. 

Важливість роботи над 
динамічним ансамблем у 

поєднанні з іншими 

елементами хорової 
звучності. Опрацьовування 

збалансованого звучання в 

кожній хоровій партії: 
ансамбль між однорідними і 

різнорідними партіями, 

баланс загального звучання 

хору. Умови створення 
«штучного ансамблю». 

Досягнення ансамблю при 

філіруванні звука або 
загальному динамічному 

наростанні. Значення 

техніки вокального дихання. 
Диригування твором, 

написаним у розмірах 6/8, 

6/4 з використанням 

диригентської схеми на два 
та шість та 9/8, 9/4, з 

використанням схеми на три, 

дев’ять.  
Осмислення метро-ритму як 

головного 

формоутворюючого 

музичного засобу та ритму 
як носія характерних 

жанрових ознак. 

Робота над хоровою 

вертикаллю народного 

багатоголосся. 

Тема 2.2. Тактування 

особливих видів 

ритмічного поділу. 

4 практичне Робота над тембральний 

ансамблем як елементом 

хорової звучності. 

100 



Робота над творами  з 

перемінним розміром. 

Удосконалення дикційно-

артикуляційної техніки 
Тактування особливих видів 

ритмічного поділу - 
відповідний диригентський 

жест (ауфтакт, дроблення 

тощо). Особливі види 

ритмічного поділу: 
дроблення тривалостей на 

довільну кількість рівних 

частин, які не збігаються з 
основним їх поділом (дуолі, 

тріолі, квартолі, квінтолі, 

секстолі та т.ін.). Способи 
тактування: 

- відбиття певної 

ритмічної структури цільним 

жестом в межах одної 
вимірної одиниці; 

- дроблення кожної 

частини (тривалості) в 
межах одної вимірної 

одиниці; 

- часткове дроблення 

тривалостей. 
Елемент хорової звучності - 

дикція (дикційний 

ансамбль). Дикція як один з 
головних компонентів 

хорового виконавства. 

Значення і роль голосних та 
приголосних звуків як 

необхідна умова виразної 

вимови тексту.  

Контроль виразної вимови 
приголосних із наступним 

«народним» формуванням 

голосних (і, е, a, о, у). 
Користування прийомом 

сольмізації (ритмізована, 

чітка вимова слів з 
багаторазовим 

повторенням), перенесення 

приголосної до наступного 

складу. Необхідність чіткої 
вимови слів при виконанні 

творів у швидких темпах. 

Розучування твору з 
перемінним розміром. 

Вдосконалення мануальної 

техніки. Робота над 

диференціацією рук. 
Диригентська схема як 

система організації сильних, 

відносно сильних та слабких 

Тактування твору 

перемінного розміру. 

Засвоєння дикційно-

артикуляційної техніки 

6 самостійна Відпрацювання основних 

елементів хорової звучності 

- хоровий стрій та хоровий 

ансамбль. 

100 



долей такту. Дроблення 

головних метричних 
одиниць. 

Розкриття музичного тексту 

та драматургії твору. Робота 

над основними елементами 
хорової звучності – хоровим 

строєм, ансамблем, метро-

ритмом, штрихами, 

диханням. 

Тема 2.3. Робота над 

засобами музичної 

виразності. Показ 

динамічних відтінків в 

процесі диригування. 

Штрих staccato. Робота 

над твором  для 

однорідного хору 
Комплексне сприйняття 

елементів хорової звучності, 
зокрема всіх елементів 

ансамблю. Нескладний за 

фактурою та інтонаційним 
складом фрагмент хорової 

партитури як об’єкт 

дослідження (враховуючи 

практичний досвід студента 
диригента). 

Параметри слухового 

контролю: ансамбль 
темпоритмічний, 

динамічний, дикційний, 

орфоепічний, тембральний. 
Вміння технічного показу 

поступових і раптових 

динамічних змін, вказаних 

композитором. Основний 
прийом у показі градацій 

динаміки. Амплітуда 

диригентського жесту: 
сильна динаміка - великий 

(менш імпульсивний) жест; 

слабка - малий, короткий, 

імпульсивний. Роль 
диригентських жестів у 

відображенні динаміки 

(висотні рівні - високий, 
середній, низький), a також 

використання долоні лівої 

руки, яка відповідними 
рухами стимулює динамічне 

наростання звучання (або 

навпаки). Значення постави, 

голови, обличчя і очей 
диригента. Комплекс 

диригентських прийомів, за 

4 практичне Відпрацювання засобів 

музичної виразності. 

Показ динамічних відтінків 

в процесі диригування. 

100 

6 самостійна Відпрацювання основних 

елементів хорової звучності 

- хоровий стрій та хоровий 

ансамбль. 

100 



допомогою яких 

регулюється гнучкість 
динаміки в процесі 

виконання твору. 

Виконання штриха staccato - 

короткі кистьові рухи з 
досить інтенсивним 

відбиттям «точки». 

Однорідний хор та 
особливості роботи 

(жіночим або чоловічим 

складом), знання хорової 
партитури, відчуття 

характеру твору, вчасне 

реагування на неточності в 

звучанні нотного і 
поетичного тексту, 

порушення темпоритму і 

коригування звучання. 
Практична робота з 

окремими голосами, 

партіями, групами хору. 

 Аналіз звучання 
хорових партій здійснюється 

за такими параметрами: 

- точність атаки звука; 
- визначення якості 

звучання партій 

(вокального чи не 
вокального); 

- точність 

звуковисотного 

інтонування кожної 
партії зокрема і 

визначення чистоти 

строю в інтервалах і 
акордах. 

Робота над творами 

написаними для однорідного 
хору ( бажано зупинитись на 

триголосних творах). 

Тема 2.4. Використання 

слухово-м'язового методу 

в диригуванні хором. 

Робота над діалектами в 

текстах. Показ прийомів 

мелізматики в народному 

хорі. Робота над твором 

для мішаного 

чотириголосного хору 
Обсяг амплітуди жестів: 

плечовий, ліктьовий, 

кистьовий. Комбінування 

жестів диригування залежно 
від виконавського плану. 

Раптові і поступові зміни 

4 практичне Вдосконалення техніки 

диригування. 

Опрацювання специфічних 

штрихів. 

Тактування. 

Робота над твором 

гомофонно-гармонічної 

фактури. 

Використання слухово-

м`язового методу в 

диригуванні хором 

100 

6 самостійна Тактування. 

Розучування розспівок. 

100 



темпу. Використання 

додаткових засобів. 
Слухово-м'язовий метод. Він 

включає процеси: передачі 

слухових імпульсів через 

м'язову напругу 
вдиригентських жестах; 

градуювання м'язової енергії 

у відповідності з характером 
музики і своїм власним 

станом; передачу вольової 

напруги і чуттево-
емоційного стану диригента 

у відповідний виразний 

«інтонуючий» пластичний 

жест; формування комплексу 
виконавських прийомів і 

навичок в процесі 

диригування через уяву 
диригента. 

Удосконалення діалектів та 

їх вимов в народнопісенному 

виконавстві. Різновиди 
діалектної вимови: місцеві 

(зміна редукції окремих 

голосних в українській 
мові), регіональні (крайові) і 

мова окремих етнічних груп 

українців, яка може 
характеризуватися складним 

звукоутворенням і 

фонетичними 

особливостями. 
Ідентифікація кожного 

тексту (народної пісні) з 

вимовою оригіналу. 
Ідентифікацію вимови 

диригент повинен здійснити 

з конкретним носіем мовної 
культури і максимально 

наближено зафіксувати 

практично фонетичні 

особливості вимови, a також 
елементи редукції голосних. 

Аналіз лексичних, 

фонетичних, інтонаційних, 
синтаксичних, ритмічних 

особливостей поетичного 

тексту. Зміни темпу в 

процесі виконання - за 
рахунок швидкості 

чергування жестів. 

Удосконалення методів 
мелізматики, її широке 

застосування. Робота над 

форшлаги, гліссандо, 
огласовки, тощо. Художньо 



витончена техніка виконання 

мелізматики. 
Тісний зв'язок виконання 

прийомів мелізматики з 

художнім інтонуванням 

поетичного тексту. Основа 
художнього інтонування 

тексту – чуттево-емоційне 

сприйняття твору 
(інтонування кожного слова 

поетичного тексту, в якому 

відображена ідея, зміст, 
характер, тощо). Створення 

моделі художнього образу і, 

відповідно до нього, 

застосування інтонаційного 
спектру (що в свою чергу 

буде сприяти ідентичному 

відтворенню тембральної 
драматургії в хоровому 

співі). 

Вокально-технічна сторона 

та робота над створенням 
музично-художнього образу, 

що є  в основою роботи з 

хором, їх взаємозв’язок. 
Розучування матеріалу з 

окремими виконавцями, 

групами (по партіях) та 
хором в цілому як основні 

напрями вивчення хорової 

партитури. 

Унісонний чи октавно-
унісонного ансамбль у  

роботі з партіями, 

підпорядкування верхніх 
обертонів нижнім, зважаючи 

на закономірності 

обертонових фізичних 
властивостей звука як 

необхідної закономірності 

вироблення в хорі 

злагодженого ансамблю, 
подолання тих чи інших 

виконавських труднощів з 

метою заощадження часу на 
загально-хорових репетиціях 

як принципи роботи з 

групами хору. 

Компоненти хорової 
звучності – вокально-хорова 

техніка як засіб володіння 

співацьким голосом; 
хоровий стрій як 

закономірність інтонування 

в горизонтальному та 
вертикальному положеннях 



в натуральному (зонному) 

строї та хорового ансамблю 
як органіки звучання в 

цілому; форма, фактура, 

тематизм, ладові, поліладові, 

тональні та атональні 
побудови, модуляції та 

відхилення, співставлення, 

метр, темпо-ритм, агогічні 
особливості, характер 

звуковедення, 

інтерпретаційна варіантність 
як поліфункціональна та 

багатогранна система 

виражальних засобів; 

виховання співацької 
культури,  тембрового слуху 

та витонченого художньо-

естетичного смаку як 
принципи   роботи на 

загально-хорових заняттях. 

Тема 2.5. Особливості 

техніки диригування при 

ланцюговому диханні. 

Робота над творами з 

супроводом фортепіано 
Дотримання ланцюгового 

(безперервного) дихання в 

хоровому співі. Техніка 
диригування - безперервне 

плавне тактування без 

активних замахів на кожну 

долю такту (окрім першої 
долі), застосування 

пластичного жесту. 

Розучування твору з 
супроводом фортепіано. 

Опрацювання хорової 

фактури та акомпанементу 

як єдиної органічної 
музичної тканини.  

Відпрацювання динамічної 

збалансованості супроводу 
та хорового звучання, 

виявлення головного 

тематичного матеріалу. 
Вдосконалення основних 

компонентів хорової 

звучності, таких як штрих та 

дихання в умовах 
інструментального 

супроводу. 

Робота над метро-ритмічним 
ансамблем між хором та 

акомпанементом.    Робота 

над вмінням відчувати 
динамічну збалансованість 

4 практичне Ланцюгове дихання. 

Робота над твором із 

супроводом. 

100 

4 самостійна Опрацювання методів 

роботи над твором із 

супроводом. 

100 



оркестрового та хорового 

звучання, охоплюючи в 
цілому хорову та 

інструментальну фактури як 

єдину органічну музичну 

тканину; 
Пояснення і опрацювання 

технології виявлення 

основного тематичного 
матеріалу в поліфонічних та 

мішаних фактурах, де 

необхідно виявити 
найсуттєвіше; Опрацювання 

координації 

метроритмічного пульсу в 

хорі з ведучою ритмічною 
лінією в оркестрі.  

Закономірності роботи над 

твором із супроводом: 
Опрацювання хорової 

фактури та акомпанементу 

як єдиної органічної 

музичної тканини. 
Відпрацювання динамічної 

збалансованості супроводу 

та хорового звучання, 
виявлення головного 

тематичного матеріалу. 

Вдосконалення основних 
компонентів хорової 

звучності таких як штрих та 

дихання в умовах 

інструментального 
супроводу.  Робота над 

метро-ритмічним ансамблем 

між хором та 
акомпанементом.   

Удосконалення диригування 

творами з несиметричним 
розміром (п'ятидольних, 

семидольних, 

одинадцятидольних). Основа 

в тактуванні несиметричних 
розмірів - схема «на чотири» 

або «на три», подвоєння або 

потроення B них сильних чи 
відносно сильних долей 

такту (залежно від 

метричних особливостей 

словесного тексту). 
Залежність амплітуди жестів 

у тактуванні від 

наголошених і 
ненаголошених складів. 

Тема 2.6. Моторика і 

художнє перевтілення 

диригента хору в  

4 практичне Слуховий контроль всіх 

елементів хорової звучності 

і художнє виконання твору. 

100 



творчому процесі. Робота 

над інтерпретацією в 

творах. Особливості 

використання образних 

символів, тембральної 

драматургії в роботі з 

народним хором. 

Концертне виконання 

творів 
Відтворення внутрішнім 

слухом тембральної барви 

кожної хорової партії і, 

особливо, голосів з 
народною манерою співу 

(сопрано і альтів). Постійне 

вдосконалення навичок 
слухового аналізу звучання 

хору. Необхідність освоєння 

можливих характеристик 

тембрів унісонного і 
загального звучання. 

Використання тембральної 

драматургії, її зв’язок з 
художнім інтонуванням. 

Слуховий контроль всіх 

елементів хорової звучності і 
художнє виконання твору. 

Художня уява, міміка і 

пантоміма, використання 

образних символів 
(коментарі до художнього 

образу та до характеру 

музики). Використання 
мануальної техніки – 

результат вдосконалення 

диригентської майстерності. 
Два аспекти мануальної 

техніки: перший - досконале 

володіння прийомами різних 

ауфтактів (міждольовий, 
затриманий, обернений, 

неповний, підкреслений), 

різні варіанти дроблення 
долей, прийоми показу 

контрастної динаміки; 

другий - володіння 

прийомами (окремими 
символічними жестами), що 

відображають характер 

музики. 
Музична інтерпретація як 

фундаментальна операція 

художнього мислення 
диригента та виконавців у 

цілому, як процес звукової 

реалізаціїї нотного тексту та 

Інтерпретація у творах. 

Концертне виконання 

творів. 

Використання образних 

символів, тембральної 

драматургії в роботі з 

народним хором 

6 самостійна Слуховий контроль всіх 

елементів хорової звучності 

і художнє виконання твору. 

Концертне виконання 

творів. 
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надання сенсу музичним 

образам. Виконання 
музично-хорового твору як 

синтез музично-виразного 

потенціалу та 

інтерпретаційного розуміння 
виконавцями змісту, 

закладеного у хоровій 

партитурі. Залежність 
інтерпретації від ідейно-

образного задуму, 

естетичних принципів 
школи чи напряму, до яких 

належить виконавець, його 

індивідуальних 

виконавських особливостей. 
 Питання 

інтерпретації в роботі з 

хором: визначення темпу 
твору і його змін, 

використання динамічних 

відтінків, штрихи, 

нюансування і мелізматика, 
цезури, фермати, 

філірування звука, 

використання палітри 
тембрів, характер звука, 

атаки звука, вокальне 

дихання, відображення 
музичної форми в процесі 

виконання твору. 

 Заключний етап 

роботи з хором та художньо-
виконавське перевтілення 

диригента. Моторика 

(активний внутрішній стан 
диригента) - вияв внутрішніх 

імпульсів виконавця. 

Моторика - природна 
даність, що стимулюється B 

процесі натхненної роботи 

хормейстера. 

 Художні 
перевтілення диригента хору 

- результат чуттево-

емоційних реакцій в процесі 
сприйняття характеру 

музики, що відповідно 

впливає на виконавців-

хористів. Чуттево-емоційне 
відображення музики - це 

весь виражальний комплекс 

диригента (інтонування 
голосом, інтонаційна 

виразність диригентських 

жестів, вираз очей, міміка 
тощо). 



Питання інтерпретації в 

роботі з хором: визначення 
темпу твору і його змін, 

використання динамічних 

відтінків, штрихи, 

нюансування і мелізматика, 
цезури, фермати, 

філірування звука, 

використання палітри 
тембрів, характер звука, 

атаки звука, вокальне 

дихання, відображення 
музичної форми B процесі 

виконання твору. 

Підготовка хору до 

концертних виступів. 
Визначення послідовності 

виконання творів з 

урахуванням тематики, 
характеру, ідейно-образного 

змісту.  

Розспівування, психологічне 

настроювання колективу на 
художнє виконання перед 

концертом. 

Етика диригента на сцені. 
Сценічна поведінка 

диригента: вихід на сцену, 

природна манера триматися, 
творчий піднесений настрій; 

контроль за своїми діями, 

вміння представити себе і 

колектив, уклін, завершення 
виступу. 

 90  Всього:100*0,25 25 

Вид підсумкового 

контролю: 

Іспит Форма 

контролю 
Практичне завдання 75 

   Загальний підсумок 100 

 

 

  



Технічне і програмне забезпечення 

 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, 

планшет) з підключенням до Інтернет, для комунікації та опитувань; виконання 

домашніх завдань; виконання завдань самостійної роботи; проходження 

тестування (поточний, рубіжний,підсумковий контроль). 

Програмне забезпечення Microsoft Word, Microsoft Power Point, Sibelius, 

Sound Forge PRO для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 

передбачених видів освітньої діяльності. 
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Політика вивчення навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна «Диригентсько-хоровий практикум» передбачає 

роботу в колективі.  

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в дистанційному (он-лайн) режимі за 

погодженням із керівником курсу, з презентуванням виконаних завдань під час 

консультації викладача. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 

встановленого терміну. Завдання, які не виконані у встановлений термін, 

оцінюються викладачем в межах 50% звичайної оцінки. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 

студент повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання. Усі 

письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту 

із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%. 

У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і 

повинен повторно виконати завдання. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

  



Система оцінювання та вимоги 

 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

ВИД КОНТРОЛЮ БАЛИ 

 присутність на заняттях (при пропусках 

занять з поважних причин допускається 

відпрацювання пройденого матеріалу) 

за присутність на заняттях 

максимальна оцінка складає 

не більше 5 балів і 

враховується при оцінці за 

практичну чи самостійну 

роботу з відповідної теми 

 активність студента під час аудиторних 

занять (ведення конспекту, участь у 

експрес-опитуванні, доповідь з 

презентацією за тематикою самостійного 

вивчення дисципліни, усне опитування, 

тестування, рішення практичних задач, 

участь у навчальній дискусії, обговоренні 

ситуаційного завдання, участь у діловій 

грі та ін. 

за активність студента під 

час аудиторних занять 

максимальна оцінка складає 

100 балів, що у кінці 

навчального семестру 

множаться на коефіцієнт 

0,25 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1  

(складається у кожному півріччі) 

Практичне завдання 

максимальна оцінка 

складає 100 балів, 

виставляться у поточну 

щотижневу відомість 

накопичених балів 

 Контрольна робота 2.  

(складається у кожному півріччі) 

Практичне завдання 

максимальна оцінка 

складає 100 балів, 

виставляться у поточну 

щотижневу відомість 

накопичених балів 

 Всього: 100 *0,25 25 балів 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Іспит 

Практичне завдання 

75 балів 

 Загальна оцінка: Загальна оцінка:75+25 100 балів 

 

  



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 

 74–83 C 

66–73 D 
задовільно 

61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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