
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

Назва дисципліни: Методика викладання фахових дисциплін 

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=759  

Рік навчання:IV Семестр:VII 

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

 

Опис навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Методика викладання фахових дисциплін» 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 передбачає засвоєння 

студентами необхідного науково-теоретичного матеріалу з фаху для роботи з 

виконавськими колективами, володіння практичними навичками роботи з 

хором, володіння програмним обсягом загально-педагогічних знань, зокрема 

методикою організації та проведення навчально-виховного процесу.  

Мета: підготувати студентів до практичної педагогічної діяльності; озброїти 

їх знаннями про організацію, зміст, форми і методи навчально-виховного 

процесу в музично-освітніх закладах та навичками викладання фаху (хорового 

диригування). 

Завдання курсу:  

- допомогти студентам оволодіти основами педагогічної майстерності як 

початковим рівнем його професійної підготовки, а саме: сформувати 

педагогічну направленість;  

- дати знання, вміння і навички з фахових дисциплін;  

- сформувати інтегровані фахові компетенції, що є необхідною складовою 

професіоналізму сучасного фахівця-музиканта;  

- розвинути педагогічні здібності;  
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- озброїти педагогічною технікою, методиками викладання фахових 

дисциплін;  

- навчити студентів орієнтуватися в навчально-методичній документації 

(навчальному плані, робочій програмі, індивідуальному плані тощо);  

- оволодіти основами підготовки викладача до занять (складання плану 

аудиторних занять, репертуарного плану, знання шляхів, методів, прийомів 

і засобів донесення навчальної інформації до учнів (студентів), вміння 

здійснювати контрольні заходи);  

- дати знання специфіки викладання хорового диригування, вміти готувати 

наочність та користуватись нею;  

- оволодіти основами методики викладання фаху (за фаховим спрямуванням 

– хорового диригування);  

- оволодіти методикою та навичками репетиційної роботи з народним 

хором. 

Предметом є освітня та професійна діяльність фахівців диригентсько-

хорової спеціалізації, методика викладання диригентсько-хорових дисциплін у 

мистецьких вищих навчальних закладах. 

Обсяг навчальної дисципліни 

Кількість 

кредитів 

Загальна 

кількість 

годин 

Аудиторних 

годин 

Самостійної 

роботи 

студента 

Вид 

підсумкового 

контролю 

3 90 30 60 залік 

 

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. Мета, завдання і 
педагогічні проблеми 
диригентсько-хорової школи. 
Предмет методики викладання 
фаху. 
Визначення змісту та предмету 
методики викладання дисципліни. 
Мета і основні завдання курсу 
«Методика викладання фахових 
дисциплін» у підготовці фахівців 
диригентсько-хорової 
спеціалізації. Роль і значення 
дисципліни в професійний 
підготовці студентів диригентсько-
хорового фаху. Специфіка 
методики викладання фаху. 
Основна методична література з 
фаху. 
 Хорове мистецтво в 

2 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 

 

6 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 



сучасних умовах національного 
відродження України. Основна 
мета диригентсько-хорової школи. 
Структура освіти в Україні. Дитячі 
хорові школи як осередки 
культивування у молодого 
покоління любові до музичного 
мистецтва на основі хорового 
виконання. Вищі навчальні 
заклади: І-ІІ рівня акредитації 
(музичне училище, коледж 
культури і мистецтв, музично-
педагогічний коледж), ІІІ-ІV рівня 
акредитації (музична академія, 
консерваторія, університет 
культури і мистецтв, музично-
педагогічний інститут 
педагогічних університетів), творчі 
майстерні провідних педагогів-
практиків як види і форми 
диригентсько-хорової освіти.  
Диригентське мистецтво і традиції 
навчання диригуванню в хоровій 
педагогіці. Особливості та 
парадокси диригентського фаху. 
Методологічні засади теорії і 
практики викладання хорових 
дисциплін Педагогічні проблеми у 
системі професійної підготовки 
майбутніх хорових диригентів у 
мистецьких вищих навчальних 
закладах. Міжпредметна інтеграція 
знань у процесі фахової підготовки 
студентів. Значення фаху у 
формуванні диригентсько-хорової 
культури майбутніх хормейстерів. 
Педагогічна майстерність, її 
сутність. Ознаки педагогічної 
майстерності. Властивості 
педагогічної майстерності: 
гуманістична направленість, 
професійні знання, педагогічні 
здібності, педагогічна техніка. 

Тема 1.2. Педагогічні умови, 
форми і методи процесу хорового 
навчання. Навчально-методичні 
матеріали викладача. 

Характеристика процесу навчання 

фаху, основні завдання, 

комплексний підхід. Планування 

аудиторних занять згідно 

навчальному плану. Педагогічні 

принципи, методи та умови у 

вихованні хорових диригентів.  

2 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 

6 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 



Педагогічні умови навчання 

музики: створення позитивної 

атмосфери навчання; досягнення 

діалогу у взаємодії вчителя і учнів 

в навчальному процесі; 

забезпечення пріоритету 

художньо-творчої діяльності. 

Форми організації навчання у 

вищих навчальних закладах 

мистецької освіти: навчальні 

заняття, виконання індивідуальних 

завдань, самостійна робота 

студентів, практична підготовка, 

контрольні заходи. Форми 

навчального процесу та форми 

контролю студентів у викладанні 

фаху.  

Методи педагогічної діяльності – 

упорядковані способи 

взаємозв’язаної діяльності вчителя 

і учнів, що спрямовані на 

розв’язання навчально-виховних 

завдань. Класифікація методів 

навчання та їх характеристика. 

Інформаційно-повідомні, 

пояснювально-ілюстративні, 

проблемні (ситуативно-ігрові) та 

самостійні методи навчально-

пізнавальної діяльності студентів 

та їх характеристика. Методи, що 

використовуються на 

індивідуальних заняттях 

мистецької освіти: словесні, 

демонстраційно-образні (наочно-

слухові) і художньо-творчі 

(практичні). 

Навчально-методичні матеріали 

викладача: індивідуальний план 

викладача; типова і робоча 

програми дисциплін, їх структура 

та розподіл часу на різні види 

роботи; навчально-методичний 

комплекс дисципліни (НМКД); 

індивідуальний план студента; 

журнали обліку виконання 

педагогічного навантаження. 

Тема 1.3. Загальні методичні 

принципи проведення лекційних 

хорових дисциплін. Хорознавство. 

Роль і місце лекційних хорових 

дисциплін у підготовці диригента 

хору. Співвідношення і 

2 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 

6 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

100 



послідовність фахових лекційних 

дисциплін у навчальному плані. 

Предмет і завдання лекційних 

курсів (хорознавство, методика 

роботи з хором, хорова 

література). Робочі програми 

дисциплін, вимоги до їх 

написання, структура. Загальні 

методичні принципи проведення 

лекційних хорових дисциплін.  

Хорознавство як основний 

лекційний курс в системі 

підготовки хорового диригента. 

Хорознавство як наука і як 

комплекс навчальних дисциплін. 

Завдання хорознавства. Методика 

викладання дисципліни 

«Хорознавство». Аналіз 

методичних праць. 

Хор як колектив організованих і 

об’єднаних спільною метою і 

завданням співаків, спроможних 

відтворювати хорові партитури 

будь-якої складності у різних 

музичних жанрах. Музично-

естетичне виховання засобами 

хорового співу. Мистецтво 

хорового диригування як цілісна 

система творчої взаємодії з 

хоровим колективом. Основні 

завдання диригента і сучасного 

хорового колективу. 

Функціональна специфіка роботи 

хорового диригента. 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

Тема 1.4. Типи і види хору. Стрій в 

хорі. Дикція і тембр в хорі. Види 

ансамблів в хорі. 
Створення хорового колективу. 
Особливості виконавських 
можливостей різних складів хору. 
Розподілення їх по видах і типах. 
Природа хорової звучності, 
звукового об’єму хорових партій, 
їх робочих діапазонів, виразних 
властивостей різноманітних 
теситур в партіях, правила 
голосоведіння, особливості 
звучання хорового акорду в різних 
розташуваннях. Закономірності 
інтонування інтервалів в ладових 
умовах. Особливості інтонування 
діатонічних і хроматичних 
півтонів, характерних інтервалів. 

2 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 

6 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 



Стрій (гармонічний та 
мелодичний). Методи роботи над 
гармонічним строєм. Принципи 
інтонування акордів мажору і 
мінору. Поняття про вокально-
хорову дикцію (дикційний 
ансамбль). Способи та прийоми 
вдосконалення вокально-хорової 
техніки (дикції, артикуляції та 
техніки виконання штрихів). 
Користування прийомом 
сольмізації (ритмізована, чітка 
вимова слів з багаторазовим 
повторенням). Робота над 
поетичним, літературним текстом. 
Питання фонетики, орфоепії, 
техніки «вокальної мови» (перенос 
приголосних до наступної 
голосної), вимови іншомовних 
текстів. Значення і роль голосних 
та приголосних звуків (їх вплив на 
формування голосних) як 
необхідна умова виразної вимови 
тексту. Визначення дикційних 
труднощів подвоєних та шиплячих 
приголосних. Особливості 
розспівування голосних в різних 
штрихах. Використання 
тембральної драматургії. 
Технологія використання регістрів 
співочого голосу (грудного, 
головного, мікстового, 
фальцетного). Методика роботи 
над тембральною єдністю в 
хоровому ансамблі. 
Хоровий ансамбль як спільне 
злагоджене виконання музично-
хорових творів, художня єдність, 
повна узгодженість усіх 
компонентів хорового звучання.  
Особливості вокальних класичних 
ансамблів та таких, які виникли на 
основі фольклоризму в сучасних 
умовах. Взаємодія народного і 
професійного вокального 
мистецтва. Визначення видів і 
типів ансамблів. Характерні 
особливості хорового ансамблю. 
Розвиток і вдосконалення 
ансамблевих навичок у складі 
хорового колективу. Ансамбль у 
хорі a capрella, ансамбль хору з 
солістами, ансамбль хору та 
інструментального супроводу – як 
умови хорового ансамблю. 



Інтонаційний, метроритмічний, 
темповий (агогічний), динамічний, 
дикційно-артикуляційний стрій як 
компоненти хорового ансамблю. 
Гомофонно-гармонічна фактура, 
гармонічна фактура, підголоскова, 
імітаційна, контрастна поліфонія 
та їх теситурні умови – як фактори 
впливу на ансамбль хору. 

Тема 2.1. Організаційно-методичні 

питання роботи хорового класу. 

Методика роботи з хором. 

Принципи, форми, методи та 

етапи практичної роботи з хором. 

Роль і значення музично-

практичних дисциплін у підготовці 

диригентів хору. Предмет, мета і 

завдання дисциплін «Методика 

роботи з хором», «Хоровий клас» і 

«ДХП». Зміст і специфіка 

проведення художньо-

виконавських занять у навчальних 

закладах культури і мистецтв. 

Тематична і практична єдність 

музично-хорових дисциплін. 

Напрями роботи в хоровому класі. 

Принципи проведення музично-

практичних занять. Основні 

вимоги до вибору методики 

проведення занять в хоровому 

класі. Методичні рекомендації 

підготовки диригента до роботи з 

хором. Професійні і моральні 

якості диригента хору, його 

організаторська і педагогічна 

майстерність. Підготовка 

викладача до занять.  

Організаційна робота як важливий 

елемент навчально-виховного 

процесу в хоровому класі. 

Планування – першооснова 

організації роботи з хором. Форми 

плану: перспективний, річний, 

семестровий, поточний. 

Організаційні форми навчання: 

групові заняття, самостійна робота 

студентів. Індивідуальні, 

дрібногрупові, загальногрупові 

форми і методи навчально-

виховної роботи. Типи і структура 

занять: ознайомчі заняття, 

вивчення нового матеріалу, 

повторення і закріплення, 

2 лекція Лекція, презентація, 
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контроль і облік успішності, 

комбіновані. Шляхи підвищення 

ефективності занять навчального 

хору (прийоми роботи). 

Організаційна, логічна і 

психологічна єдність побудови 

занять. Етапи практичної роботи 

диригента над хоровою 

партитурою: моделювання; 

інформування; управління-

регулювання-контролювання; 

коректування. Взаємовідносини 

диригента і хору. Основні етапи 

практичної роботи диригента з 

хором. Репертуар як основа 

навчання і виховання студентів у 

хоровому класі. Художньо-

естетичні і педагогічні принципи 

добору творів для навчального 

хору. Загальні вимоги до 

формування репертуару. 

Тема 2.2. Розспівка в хорі. Робота 

над вокально-хоровою культурою. 

Розспівка та настройка хору як 

елемент послідовної практичної 

методики роботи диригента з 

хором, яка направлена на 

досягнення якісної характеристики 

співацького звука (сили звучання, 

гнучкості, тембрової яскравості; 

згладження регістрів, розширення 

діапазону; виразної вокально-

хорової дикції, артикуляції) та 

відпрацювання основних елементів 

хорової звучності (хорового 

строю: мелодичний, гармонічний; 

ансамблю: динамічний, ритмічний, 

дикційний тощо). Розспівка як 

система вокально-слухового 

настроювання, що здійснюється на 

початку занять з метою підготовки 

кожного співака і хору в цілому до 

подальшої вокально-хорової 

роботи над репертуаром чи до 

концертного виконання та 

цілеспрямованої роботи над 

виробленням як комплексних, так і 

окремих вокально-технічних 

виконавських навичок, 

підпорядкованих засобам 

художньої виразності. 

Висока культура хорового співу як 
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один з критеріїв майстерності 

диригента і власне хору. Вивчення 

та опрацювання різновидів 

вокально-хорової техніки при 

поєднанні з практичною роботою 

нададуть належних вмінь для 

подолання вокально-технічних 

труднощів. 
Тема 2.3. Методика репетиційної 
роботи з хором. 
Репетиція як основна форма 
роботи навчального хору. Типи і 
структура репетицій. Характерні 
риси: цілеспрямованість, 
планомірність, систематичність, 
циклічність. Форми репетицій: 
загальногрупові, групові, 
дрібногрупові. Форма і зміст 
роботи.  
Розспівка та вокально-слухова 
настройка, що проводиться на 
початку занять з метою підготовки 
кожного співака і хору в цілому 
для подальшої вокально-хорової 
роботи над репертуаром та 
системного розвитку співацьких 
навичків.  
Методичні вимоги до проведення 
розспівування хору. Види 
розспівок. Принципи мелодичної 
розспівки та її різновиди. 
Закономірності гармонічної 
настройки. Вокально-хорові 
вправи на технічну, дикційну та 
ритмічну досконалість, 
сонористику, характери 
звуковедення, штрихи, динаміку, 
темпи, агогіку та технологія їх 
втілення.  
Методи розучування хорового 
твору з навчальним хором: 
загальне знайомство з твором і 
робота над партіями; поділ твору 
на частини, речення, періоди 
(розучування); використання 
спеціальних вправ при вивченні 
складних місць. Методика роботи 
над вокально-технічними, 
музично-технічними і художньо-
виконавськими елементами 
хорової звучності (ансамбль, стрій, 
дикція). Процес «вспівування», 
специфіка застосовування цієї 
форми роботи. 
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В практиці роботи з хором 
поширений механічний розподіл 
репетицій на два етапи: технічне 
освоєння твору і його художнє 
осмислення; розкриття 
внутрішнього змісту, емоційної і 
образної сутності. 
Генеральна репетиція та концертне 
виконання твору як довершеність 
процесу роботи над хоровою 
партитурою.  
Концертне виконання як необхідна 
складова навчання та виховання  в 
процесі якого акумулюється весь 
творчий потенціал виконавців, 
проявляється довершеність роботи 
«Хорового класу» по створенню 
художніх цінностей, здійснюється 
акт самовираження та реалізації 
творчих задумів.  
Методика розвитку навичок 
репетицій з хором у класі 
диригування під фортепіано. 
Основна мета – активний розвиток 
всесторонньої слухової уваги. 
Завдання диригента: аналіз 
виконання, перевірка технічних 
прийомів (співставлення технічних 
прийомів зі звуковим 
результатом), співвідношення 
диригування з реакцією 
виконавців, контролювання засобів 
виразності, вслуховування у 
хорову тканину твору, 
усвідомлення причини виникнення 
диригентських помилок. Методи 
активізації мислення майбутніх 
диригентів: створення уявної 
репетиції – реагування на помилки 
концертмейстера (неточність 
технічного та виразного 
виконання), використання більш 
точного, виразного і активного 
жесту, словесних роз’яснень для 
покращення результату виконання, 
досягнення художнього замислу. 

Тема 2.4. Особливості дитячого 
звуковидобування. Дитяче музичне 
хорове виховання. 

Значення хорового співу як 

процесу формування творчих 

здібностей дітей. Існуючі погляди 

на проблему хорового виховання. 

Психолого-фізіологічні 
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особливості дитячого організму, 

принципи загальної, вікової та 

педагогічної психології, 

педагогіки, їх дотримання у 

музично-хоровому вихованні 

дітей. Активна практична 

діяльність керівника (хормейстера) 

дитячого хорового колективу, 

основні функції керівника. Зміст 

музично-педагогічної роботи з 

дітьми. Формування вокально-

хорових навичок на заняттях хору 

дітей молодшого, середнього та 

старшого шкільного віку. 

Репертуар як важливий фактор 

музично-естетичного виховання 

дітей. Робота з методичною 

літературою, організація 

самостійної роботи. Література з 

питань музичного виховання і 

хорової освіти дітей. Система 

музично-хорової освіти М. 

Леонтовича, методика музичного 

виховання Карла Орфа, Д. 

Огороднова, Г. Струве тощо. 

Проблема хорового виховання в 

історії музичної освіти в Україні з 

20-х років ХХ століття до 

сьогодення, діяльність та здобутки 

дитячих хорових шкіл як осередків 

культивування у молодого 

покоління любові до музичного 

мистецтва на основі хорового 

виконання. Основні методичні 

напрями в навчанні дітей співу на 

сучасному етапі. 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

Тема 3.1. Основи диригентсько-

хорової педагогіки. Методичні 

засади побудови початкових 

занять з фаху (хорового 

диригування). Навчання основним 

елементам техніки диригування. 

Роль і значення професійно-

орієнтованих дисциплін у 

формуванні диригента хору. 

Загальні методичні принципи, 

форми і методи проведення 

індивідуальних занять. Вимоги до 

написання робочих програм, 

структура та їх зміст. 

Диригентське мистецтво як 

унікальна діяльність колективної 
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творчості. Диригентське мистецтво 

та традиції навчання диригуванню 

в хоровій педагогіці. Мистецтво 

хорового диригування як цілісна 

система творчої взаємодії з 

хоровим колективом. Особливості 

професії хормейстера. Видатні 

зарубіжні та вітчизняні хорові 

диригенти. Основні завдання 

диригента і сучасного хорового 

колективу. Функціональна 

специфіка роботи хорового 

диригента. Диригент як професія 

складної поліфункціональної 

(інтелектуальної, творчо-

педагогічної, психофізичної) 

діяльності творчої особистості, що 

уособлює симбіоз «внутрішніх 

професій»: музиканта, педагога, 

організатора, психолога, артиста і 

вимагає особливої обдарованості, 

фундаментом якої є наявність: 

сильної волі, високого володіння 

концентрованою і 

диференційованою увагою, 

яскраво вираженої 

комунікабельності. 

Характеристика процесу навчання 

диригуванню, основні завдання, 

комплексний підхід. Планування 

аудиторних занять згідно 

навчальному плану. Формування у 

студентів вмінь і навичок 

викладання диригування з 

індивідуальною та груповою 

формою навчання у мистецьких 

вищих навчальних закладах 

різного рівня акредитації. 

Ознайомлення з різними 

методиками викладання хорового 

диригування, аналіз їх специфіки. 

Особливості роботи над хоровими 

творами в процесі індивідуальних 

занять. Творчий процес 

матеріалізації у реальному 

звучанні виконавського задуму. 

Техніка диригування, її специфічні 

прийоми як засоби, за допомогою 

яких диригент спілкується з 

колективом. Початковий етап 

навчання хоровому диригуванню. 

Індивідуальні і групові форми і 



методи організації навчально-

виховного процесу. Навчання 

основним елементам техніки 

диригування на заняттях. 

Постановка диригентського 

апарату: вихідна постава, 

положення рук, позиція ніг, погляд 

і міміка. Функції правої і лівої рук 

диригента. Висотні позиції рук. 

Робота над розвитком незалежних 

рухів лівої і правої рук. 

Диригентські вправи для розвитку 

рухомості й еластичності кистей 

рук, для передпліччя, для 

подолання затисненості рук. 

Усунення недоліків, які 

перешкоджають формуванню 

основ диригентської техніки. 

Диригентська сітка як засіб часової 

і метроритмічної організації 

музичного виконавства. Основні 

схеми тактування: прості, складні, 

мішані. Відтворення послідовності 

сильних і слабких долей в такті за 

допомогою схеми. Послідовність 

засвоєння диригентських схем у 

середній позиції. Принципи 

відпрацювання точки відбиття. 

Тактування схем під музику. 

Зв'язок музично-слухових уявлень 

і м'язово-суглобових почуттів. 

Характерні помилки у тактуванні. 

Диригування творами, написаними 

в розмірах 2/4, 3/4, 4/4, у помірних, 

помірно швидких і помірно 

повільних темпах у характері 

legato, non legato, marcato. Добір 

творів із простими, складними і 

мішаними схемами диригування. 

Поліметрія та поліритмія у 

тактуванні. Вибір диригентської 

сітки в залежності від метру, 

ритмічного групування музичного 

і поетичного тексту, темпу і 

характеру музики, вказівки 

метроному та інших авторських 

позначок. Специфіка 

диригентського жесту. Розуміння 

природи жестів. Жест звука і 

паузи. Характеристики 

диригентського жесту (тривалість, 

амплітуда, швидкість замаху, сила, 



маса, напрямок, форма). Елементи, 

характер (плавний жест, 

поштовхоподібний, поривчастий) і 

типи жесту (кистьовий, кистьо-

ліктьовий, змішаний). Амплітуда 

жесту (умовний поділ на велику, 

середню і малу). Визначення 

першої долі такту в усіх схемах 

рухом вниз. Активний, сильний 

характер першої долі. Складові 

показу вступу: жест «Увага», жест 

«Дихання», жест «Вступ». Три 

стадії жесту зняття: підготовка, 

ауфтакт «до зняття», зняття 

звучання. Покази вступу 

(дихання), зняття звучання на 

будь-який долі такту. 

Значення ауфтакту, його різновиди 

(міждольний, початковий, повний, 

неповний, акцентований, 

затриманий). Роль ауфтакту в 

показі дихання, вступів, зняття, 

динаміки, темпу, штрихів у 

виконанні, характеру музики. 

Покази вступу та зняття звучання. 

Чіткість, виразність як головна 

вимога показу ауфтактів. Складні 

види ауфтактів. Ауфтакти як 

найважливіші специфічні 

інформативні, направляючі та 

регулюючі жести-дії, інтегральна  

функціональна система 

випереджальних внутрішніх та 

зовнішніх діяльних процесів 

диригента. Роль віддачі жесту у 

тактуванні кожної долі, характерні 

помилки. Віддача як імпульс до 

наступного руху в новій долі 

такту. Типові недоліки 

диригентського апарату у 

студентів-початківців і методи їх 

усунення. Вправи для формування 

і розвитку у студентів основних 

елементів диригентської техніки. 

Управління самостійною роботою 

студентів по засвоєнню прийомів і 

закріпленню навичок хорового 

диригування. Навчальний 

репертуар для засвоєння 

диригентської техніки, для 

удосконалення диригентсько-

хорової майстерності. 



Індивідуальний підбір репертуару, 

враховуючи здібності студентів, 

знання в галузі музичного 

мистецтва, особисті досягнення в 

оволодінні диригентською 

технікою. Принципи доступності 

та поступового ускладнення в 

складанні різноманітного 

репертуару за стилями та жанрами. 

Накопичення репертуару для 

подальшої роботи (наприклад, зі 

шкільними вокально-хоровими 

колективами). Орієнтовний 

навчальний репертуар. 

Тема 3.2. Засоби музичної 
виразності в диригуванні. 
Розкриття образу твору за 
допомогою рухів. 
Передача хору за допомогою 
диригентських засобів інформації 
про динаміку і темп, характер 
атаки звуку, дихання, темброве 
забарвлення звуку. Характер руху 
рук. Прийоми звуковедення у 
диригуванні (legato, non legato, 
staccato), різний характер точок 
відбиття і віддачі.  
Показ динаміки, акцентів. 
Залежність сили звука від 
амплітуди. Функції рук у 
відтворенні динамічних відтінків. 
Показ subito forte та subito piano. 
Особливості диригування синкоп у 
повільному і швидкому темпах.  
Темп у диригуванні, агогічні 
відхилення. Точне дотримання 
заданого темпу твору при 
диригуванні. Прийоми 
прискорення та уповільнення 
темпу. Користування метрономом, 
оволодіння методикою визначення 
швидкості темпів без метроному 
(за секундною стрілкою 
годинника). Деякі особливості при 
тактуванні творів у швидких 
темпах. Залежність амплітуди 
жесту від темпу. 
Правила тактування різних видів 
фермат (здіймана, нездіймана, в 
різних хорових голосах, на різних 
долях такту, що виконуються 
неодночасно). Фермати на паузі, 
тактовій рисці, цезурі. 
Основні види пауз (на долях такту, 
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на частинах долей такту, на 
повному такті). Прийом 
«відкладання» пауз. Люфтпауза, 
генеральна пауза. Виконання пауз 
у характері хорового твору. 
Пасивні руки, зменшення обсягу 
жесту, послаблення м’язів при 
тактуванні пауз. Зміст і значення 
пауз.  Виконання довгих 
тривалостей. Використання 
дроблення жесту для виконання 
твору у повільному темпі, 
складного групування нот, дрібних 
тривалостей, для ритмічності 
виконання. Фразування у 
диригуванні. Індивідуальні 
особливості диригентських жестів. 
Художній образ і диригентський 
жест. Усвідомлення і втілення 
музичних образів у жесті. Робота 
над змістовним, емоційним 
диригентським жестом. 
Формування вольових 
диригентських якостей у 
студентів. Розподіл функцій рук в 
музичних творах. Самостійна роль 
лівої руки. Залежність функцій рук 
від характеру, динаміки, темпу, 
фактури хорового твору, 
диригентських завдань. Активні та 
пасивні диригентські жести, 
відмінність між ними. Вправи для 
подальшого вдосконалення 
мануальної техніки.  
Оволодіння культурою 
диригентського жесту. Досягнення 
свободи диригентських жестів у 
великій і малій амплітудах руху. 
Виконання простих елементів 
диференціації рук диригента. 
Техніка відтворення пунктирного 
ритму в різних темпах і 
застосуванням різних тривалостей, 
показ дроблених вступів на будь-
яку долю такту. Особливості 
техніки трактування повільних 
темпів. Вдосконалення техніки 
ауфтактів на вступ і зняття 
звучання. 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.  
Зв’язок техніки диригування із 
художнім образом музичного 
твору. Художньо-творча 
матеріалізація хорового твору, що 
вимагає від диригента осмислення 
сутності певних виконавських 
засобів музичної виразності та 
закономірностей їх впливу. 
Головна мета диригування: 
розкриття емоційної виразності та 
музичної драматургії твору. 
Закономірність роботи над 
хоровим твором з супроводом, що 
зводиться до технології 
функціональної діяльності 
хормейстера у трьох вимірах: хор, 
оркестр та весь колектив 
виконавців. 

Тема 3.3. Основні етапи 
самостійної роботи майбутнього 
диригента над хоровою 
партитурою. Моделювання 
виконавської партитури 

Значення володіння методами 

аналізу хорових творів для 

викладання хорових дисциплін 

диригентсько-хорового циклу. 

Структура і система основних 

понять: види хорової творчості, 

жанри хорової музики, хорова 

фактура, хорове письмо, прийоми 

хорового викладу, хорова 

інструментовка, хоровий стиль. 

Методика вивчення хорового 

твору. Детальний аналіз партитури 

та ілюстрація її у фортепіанному 

виконанні, внутрішнє слухання 

твору, послідовне програвання 

«про себе». Основоположні 

принципи аналізу: підхід до 

хорового твору як до художнього 

феномену хорової культури; 

розгляд фактури у зв’язку з її 

жанровими ознаками, історико-

стильовий підхід до різноманітних 

жанрів, врахування єдності і 

відмінностей рівнів стилістичного 

аналізу (епохи, школи, напряму, 

авторства). Методика вивчення 

хорової фактури в цілісному обсязі 
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форми. Комплексний аналіз 

хорової партитури: історико-

стилістичний, музично-

теоретичний, вокально-хоровий, 

виконавський. Самостійна робота 

над хоровою партитурою як 

процес самопідготовки та 

самоудосконалення професійної 

майстерності, що здійснюється на 

першому етапі моделювання. 

Заключний етап – підсумки 

самостійної роботи над твором, 

оцінка та систематизація 

результатів, планування 

репетиційної роботи з хором. 

Умови творчого спілкування 

викладача й студента в процесі 

художньо-педагогічного аналізу 

хорових творів. Співпраця 

викладача і концертмейстера на 

індивідуальних заняттях. 

Встановлення творчого контакту з 

концертмейстером для досягнення 

узгодженості в реалізації творчих 

намірів. Практичні заняття (робота 

студентів-випускників по 

підготовці державних програм) 

проводяться студентами під 

наглядом творчих наставників 

(керівника хору та викладача з 

фаху), котрі в той чи інший спосіб 

виступають співучасниками 

репетиційного процесу. Їх дії 

містять характер методичних 

рекомендацій основоположних 

принципів вирішення художньо-

творчих та суто практичних 

завдань. В основі самопідготовки 

студента - процеси 

самовдосконалення знань, умінь та 

практичних навичок для 

подальшої роботи з хором, 

спрямованої на реалізацію творчих 

потреб. Ознайомлення з 

партитурою та самостійне 

опрацювання (моделювання) 

здійснюється у відсутності самого 

колективу, що, звичайно, не дає 

йому повного та досконалого 

уявлення про реальне звучання 

музики, але в той же час позволяє 

змоделювати художній образ, усі 



складові технологічного процесу 

для досягнення творчої мети 

склавши для цього відповідний 

план проведення репетиції. 

Молодому диригенту належить: 

знати і уміти; бачити і чути; бути 

вольовим та рішучим; бути 

наділеним особливим талантом 

митця; розуміти і бути зрозумілим 

в комунікативних процесах 

творення музики; оперувати до 

виконавців засобами невербальної 

мови; бути виразним в мануальній 

техніці; мати відмінний вокально-

тембровий слух, музичну пам’ять, 

гостре відчуття темпо-ритму; бути 

толерантним в стосунках з 

хористами і стати взірцем для 

своїх колег. Правильно 

організовані мануальні дії 

диригента як запорука формування 

поглибленого психологічного 

контакту між диригентом і 

виконавцями. Моделювання 

виконавської партитури як 

дослідження її в плані цілісного 

музично-теоретичного та 

хорознавчого аналізу, що 

здійснюється самостійно без 

наявності виконавського 

колективу. Методологічні 

принципи спрямованої дії – від 

осмислення ідейно-образного 

змісту, ознак художнього стилю та 

стилю композиторського письма, 

аналізу засобів музичної 

виразності та композиційних 

особливостей літературного тексту 

до технології вокально-хорової 

роботи та створення музично-

художнього образу. 

Зміст роботи на етапі моделювання 

виконавської партитури. 

Музична інтерпретація твору як 

процес звукової реалізації нотного 

тексту. Створення художньої 

цільності у виконанні хорового 

твору. Художній образ як 

естетична категорія. Особливості 

художнього мислення. 

Основоположна роль чуттєво-

емоційного відображення в 



художньому інтонуванні 

поетичного тексту. Питання 

інтерпретації в контексті 

художньо-виражальних засобів. 

Дворівневість творчої роботи 

диригента хору на завершальному 

етапі, яка полягає у закріпленні 

комплексу вокально-технічних 

засобів виразності та створенні 

художньо-цілісного музичного 

образу, що практично реалізується 

в доцільній взаємоузгодженості 

залежно від конкретних 

методичних завдань, які 

диктуються ситуативною 

реальністю розгортаючих подій у 

процесі творення. Музичний зміст 

та художня довершеність твору в 

інтерпретаційних заходах творчого 

колективу не мислимі без 

виваженої копіткої вокально-

технічної роботи і осмисленого 

практичного втілення засобів 

художньої виразності.  

Музична інтерпретація художніх 

образів як метод втілення творчого 

задуму диригента. 

Тема 4.1. Оволодіння сумою знань, 

навичок та умінь дисципліни 

«Аналіз та читання вокально-

хорових партитур». 

Взаємозв’язок курсів «Фах 

(диригування)» та «Аналіз та 

читання вокально-хорових 

партитур». Навчально-творчі 

завдання курсу «Читання хорових 

партитур». Особливості добору 

навчального матеріалу. 

Моделювання звучання хору при 

грі на фортепіано. Читання 

хорових партитур і розвиток 

загальної музичної культури 

студентів. Спів партій по 

горизонталі і вертикалі. 

Тренування музичної пам’яті 

студентів. Вивчення напам’ять 

хорових партій і партитур. 

Розширення музичного кругозору 

шляхом ознайомлення з творами 

різних стилів і жанрів. Виконання 

хорових партитур в ансамблі з 

іншими студентами чи 
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викладачем. Гра партитури і спів 

партій. Імітація репетиційного 

процесу на заняттях з читання 

хорових партитур. Поєднання 

прийомів диригування і гри 

партитури на фортепіано. 

Аналіз рівня музичної підготовки 

кожного студента. Складання 

програми, включення творів, що 

дають студенту можливість 

поступово оволодіти знаннями, 

навичками та уміннями. 

Формування активного 

самостійного мислення, навичок та 

самостійного набуття знань. 

Загальні ознаки художнього змісту 

музичного твору в процесі читання 

з аркуша. Читання партитур з 

аркуша: зорове сприймання 

партитури, визначення складу 

хору, основної тональності, 

розміру, темпу, особливостей 

ритмічного малюнка, хорової 

фактури; визначення меж між 

фразами, цезури. Систематичність 

і послідовність читання з аркуша, 

дотримання переходу від простих 

партитур до складних. Вміння 

дивитись вперед: здатність зорово 

читати партитуру вперед її 

фактичного виконання. 

Оволодіння навичками 

одночасного читання партитури по 

вертикалі і горизонталі, читання 

літературного тексту. Ритмічне 

виконання твору. Вибір зразків для 

читання з аркуша по зростаючим 

ступеням складності. Гра без 

підготовки одно-, дворядкових 

партитур творів a cappella. 

Поступовий перехід до читання 

складних за фактурою і записом 

партитур. Набуття навичок 

транспонування. 

Тема 4.2. Методичні вказівки до 
читання вокально-хорових 
партитур. Партитури для хорів 
різного складу. 
Основні завдання при виконанні 
хорової партитури на фортепіано. 
Метод послідовного відтворення 
різних голосів партитури для її 
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рельєфного звучання. Особливості 
гри хорової партитури: злитне 
звучання акордів і голосів, 
«прослуховування» тембрів 
хорових партій, відтворення 
особливостей фразування, цезур, 
дихання та ін. Прийоми 
вироблення розспівності, 
«легатності» інтонування як 
основи хорового виконавства. 
Засвоєння штриха legato на 
простих за фактурою творах, у 
повільному та помірному темпах. 
Значення аплікатури при аналізі 
твору. Педалізація як художній 
засіб відтворення звучання хорової 
партитури. Розподіл нотного 
тексту між правою і лівою руками 
як один із суттєвих моментів гри 
хорової партитури. Засоби 
спрощення хорових партитур під 
час гри на фортепіано. 
Особливості побудови та запису 
хорових партитур для однорідних, 
мішаних складів. Особливості 
запису партитурних позначок, 
різновидів фактури в хорових 
партитурах поліфонічного складу. 
Партитурний запис хорових творів 
за участю солістів. Партитурний 
запис хорових творів з 
інструментальним супроводом. 
Виконання в однорідних хорах 
верхніх голосів – правою рукою, 
нижніх – лівою, в мішаних хорах – 
правою рукою виконання жіночих 
голосів, а лівою – чоловічих. 
Відхилення, що пов’язані з 
особливостями хорової партитури 
(зокрема, перехрещення голосів). 
Виконання поліфонічних хорових 
партитур. Виявлення основного 
голосу і підголосків. 
Виразне виконання хорової 
партитури з дотриманням 
динамічних відтінків, фразування, 
темпу, метроритму, цезур, 
характеру звука тощо. Спів за 
голосами партитури. 
Сольфеджування, спів партії з 
текстом, дотримання правильного 
звукоінтонування, нюансування, 
фразування, цезур та чистого 
інтонування. Закономірності 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 



роботи над твором з супроводом. 
У творах із супроводом – 
проспівування кожної хорової 
партії під акомпанемент. Три етапи 
роботи над партитурою з 
супроводом: 
 гра хорової партитури; 
 гра інструментального 
супроводу; 
 поєднання хорової та 
інструментальної складових 
партитури. 

Тема 5.1. Дисципліна «Хорове 
аранжування» як одна з провідних 
у підготовці диригента хору. 
Обробка народної пісні. 

Хорове аранжування як одна з 

дисциплін спеціального циклу 

підготовки керівника хору. 

Аранжування (в перекладі з фр. – 

приводити до порядку) як 

перекладення музичного твору, що 

написаний для одного складу 

виконавців, для виконання іншим 

складом з метою удосконалення 

хорової партитури або її 

спрощення. 

Особливості організації занять з 

аранжування в умовах обмеженого 

навчального часу. Самостійна 

робота студентів з вивчення курсу. 

Взаємозв’язок хорового 

аранжування з хорознавством (з 

технічними та виражальними 

можливостями хорових партій – їх 

діапазонами, теситурами, різними 

тембральними поєднаннями 

хорових партій, їх 

колористичними особливостями), 

теорією музики і гармонією. 

Вивчення різних типів хорових 

фактур: гомофонно-гармонічних, 

поліфонічних, мішаних. 

Елементарні способи перекладення 

з одних видів партитур на інші.  

Засвоєння прийому перекладення 

партитур для неповного складу 

хору. Способи спрощення 

партитури. Способи створення 

хорових партитур для різних типів 

і видів хору з одноголосних 

вокальних чи інструментальних 

творів. Способи та прийоми 

2 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

100 

2 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 



аранжування одноголосних 

народних пісень для хорів різних 

за складом. З’ясування та вибір 

для обробки виконавського плану, 

тональності, типу багатоголосся, 

фактури тощо. 

Збереження при перекладенні 

гармонії оригіналу. Усунення 

складностей у виконанні цього 

завдання при транспонуванні. 

Зручне голосоведення, умови для 

ансамблю при правильному 

поєднанні акордів. 

Зміна тональності та фактури  при 

перекладенні музичних творів.  

Аранжування обробки народної 

пісні для різних складів хору. 

Визначення жанру пісні, її ладово-

гармонічної природи, виконавської 

традиції. З’ясування та вибір для 

обробки виконавського складу, 

тональності, типу багатоголосся, 

фактури, тощо. 

Завдання аналізу фольклорного 

твору. Існування народно-

музичного твору в двох площинах 

– структури і функції. Аналітичне 

пізнання творів. 

Неформалізований (прагматичний) 

та формалізований (структурний) 

рівні аналізу фольклорного твору. 

Основні позиції. Підтвердження 

даних прагматичного аналізу 

даними структурного. Аналіз і 

синтез. Комплексний аналіз 

обробки української народної 

пісні. 

Послідовне визначення основних 

особливостей тексту і наспіву 

пісні. Аналіз тексту вокального 

твору, складочислове визначення 

вірша. Літературознавчий аналіз 

народної пісні. Роль особливостей 

тексту пісні для результатів 

комплексного аналізу. 

Найпоширеніші засоби 

фольклорної поетики. Паралелізм. 

Епітет. Синонімія. Порівняння. 

Символіка. Гіпербола. Метафора 

та алегорія. Конкатенація. 

Специфічна лексика. Інші засоби 

образності: діалектизми, 



старослов’янізми, здрібнена і 

пестлива лексика, діалог, окличні 

та питальні конструкції, 

неповнозначні слова в 

ритмотворчій та образній ролі.  

Моделювання складоритмічної 

формули, визначення ступеня 

розспіваності тексту. Особливості 

наспіву, вид багатоголосся. Форма 

твору (строфа/тирада, її будова за 

текстом, складоритмікою, 

мелодикою). Ладо-звукорядний 

устрій. 

Народно-музичний зразок як 

жанрово-стильова цілісність. 

Аналіз загальних даних про 

народно-музичний твір, якщо є в 

наявності. Відповідність загальних 

даних аналітичним. Визначення 

жанру народної пісні, 

регіонального стилю за музичними 

даними. Перевага тоніко-

домінантових гармонічних 

сполучень в піснях акордово-

гармонічного складу. Простота 

гармонічної фактури пісень цього 

складу. Поєднання підголоскової 

та гомофонно-гармонічної фактур. 

«Чистий» гомофонно-гармонічний 

склад в піснях урочистого, 

жартівливого характеру. 

Недотримання строгих класичних 

гармонічних канонів. Застосування 

унісонних, октавних, кварто-

квінтових сполучень. Дотримання 

теситури, типової для голосів з 

народною манерою виконання. 

Особливості перекладення творів 

народного багатоголосся на різні 

склади хорів (поліфонічного, 

гармонічного, проміжного). 

Принципи перекладення народних 

пісень: зі збереженням тональності 

і з транспонуванням. Особливості 

перекладення на неповний 

мішаний хор. Особливості 

аранжування творів, написаних 

для соло із супроводом. Головний 

принцип перекладу - збереження 

гармонічних особливостей 

оригіналу. Обробка народної пісні 

- рівень композиторської 



майстерності (знання стильових 

особливостей народного співу, 

народної гармонії, виконавських 

можливостей, фактури, 

голосоведіння). 

Тема 5.2. Хорова література. 

Методика викладання. Основні 

етапи розвитку світового та 

вітчизняного вокально-хорового 

мистецтва. 

«Хорова література» як одна із 

провідних дисциплін у підготовці 

майбутніх диригентів хорових 

колективів. Предмет і завдання 

курсу: опанування хорової 

літератури різних жанрів і стилів 

та набуття навичок  всебічного 

аналізу хорових творів в межах, які 

необхідні для виконавської і 

педагогічної практики. 

Зміст курсу: головні етапи 

розвитку світового і вітчизняного 

хорового мистецтва, становлення 

музичних жанрів. Методологічні 

засади викладання: історизм, 

хронологія, послідовність, 

логічність, поєднання 

теоретичного матеріалу з 

демонстрацією хорових зразків (у 

звукозапису чи живому виконанні) 

та їх аналізом. Особливості 

викладання.  

Форми роботи: бесіди, самостійне 

вивчення матеріалу, виконання 

фрагментів творів ансамблем 

студентів у класі  тощо. 

Комплексний характер викладання 

дисципліни. Підготовка викладача 

до занять: конспект лекцій, добір 

музичного матеріалу для 

ілюстрацій та практичних завдань. 

План і структура лекції: назва 

теми, основний зміст, висновки, 

список літератури (основної та 

додаткової), завдання для 

самостійної роботи. 

2 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 

2 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 

 90  Всього: 25 

Вид підсумкового контролю: Залік Форма контролю Тести 50 

   Практичне завдання 25 

   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 «Методика викладання фахових дисциплін» 

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 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) 

Викладач враховує 

присутність на заняттях та 

додає оцінку у відповідну 

поточну оцінку за тиждень. 

 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 за тиждень.  

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1 

(Складається раз у півріччя) 

Проводиться у формі тестування. 

Студенту надається на вибір три 

варіанти по 25 тестів. Кожна правильна 

відповідь оцінюється в 4 бали. 

Максимальна оцінка 

становить 100 балів. 

Викладач виставляє її у 

загальну поточну відомість 

накопичених балів за 

відповідний тиждень. 

 Всього: у кінці навчального півріччя 

сума накопичених балів помножується 

на коефіцієнт 0,25 (100*0,25) 

25 балів 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Залік 

Проводиться у формі тестування.  

3 варіанти по 50 питань. 

Кожна правильна відповідь оцінюється в 

0,25 балів. 

75 балів 

 Загальна оцінка: 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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