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Рік навчання: IV  Семестр VІІІ 

Викладач: Шеремет В.В.  (практичні, підсумковий контроль) 

 

Опис навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Диригентсько-оркестровий практикум» є 

вибірковою освітньою компонентою навчального плану як вибіркова складова, 

що дає можливість створити індивідуальну освітню траєкторію. Після вибору 

ця дисципліна стає для студента обов’язковою та спрямована на виховання та 

формування основних музично-виконавських навичок та знань необхідних для 

майбутніх викладачів фахових дисциплін, артистів, диригентів та керівників 

виконавських колективів. 

Мета: підготовка кваліфікованого музиканта, із широким  колом 

спеціальних знань та умінь у сфері сольно-ансамблево-оркестрового 

виконавства та диригентського мистецтва, здатного творчо реалізовувати себе у 

таких формах майбутньої професійній діяльності, як педагогічна, виконавська, 

диригентська, творчо-організаційна; формування практичного досвіду в умовах 

навчально-репетиційної роботи (в ансамблі, оркестрі) та концертної діяльності. 

Завдання курсу:  

- розвиток музичного мислення; 

- засвоєння знань про зміст, організацію, форми та методи роботи з 

оркестровим колективом; 

- удосконалення індивідуальної техніки гри на оркестровому інструменті; 

- набуття практичних навичок та засвоєння принципів настроювання 

оркестрових інструментів; 

- практичне опанування навичок читання партитур та партій з листа; 
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- засвоєння виконавської специфіки оркестрових інструментів та їх 

функцій в оркестровій фактурі, можливостей застосування в практиці 

колективного виконавства; 

- розвиток слухового контролю та навичок аналізу оркестрової фактури; 
- формування професійних знань, практичних навичок і вмінь артиста 

оркестру та диригента-керівника художньо-творчого колективу; 

- формування досвіду концертно-виконавської діяльності; 

- накопичення концертного репертуару; 

- вивчення оркестрового репертуару з метою виховання художнього смаку; 

- удосконалення практичних навичок і умінь колективної художньо-

творчої діяльності. 

Предметом дисципліни є організаційно-творчі засади виконавства в 

оркестровому колективі, діяльність диригента-керівника. 

 

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 Ансамбль між оркестровими 
партіями, групами. Загальний 

ансамбль. Форми розвитку динаміки в 
оркестрі. 

Оркестровий ансамбль як особлива 
техніка виконавсько-слухової взаємодії 
артистів оркестру та диригента. 
Ансамбль частковий. Ансамбль 
загальний. Ансамбль природний та 
штучний. Ансамбль як динамічне, 
метро-ритмічне, штрихове та темброве 
співвідношення оркестрових партій.  
Налаштування артиста оркестру на 
слухове сприйняття оточуючого 
звучання, тембральної фарби: 
одночасний слуховий контроль (моя 
партія і партія сусіда, моя партія – і 
звучання усієї оркестрової групи, моя 
партія – і звучання усього оркестру). 
Аналіз реальної ситуації балансу між 
голосами. Можливість внести 
ситуативні зміни в динамічний баланс 
між партіями при зміні умов виконання. 
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Вміння підпорядковувати індивідуальні 
технічні навички загально оркестровим 
завданням.  
Значення аналізу та самоконтролю 
звучання кожної партії в умовах 
колективного музикування. 
Налаштованість виконавців на слухову 
взаємодію з солістом. Контроль балансу 
звучання між оркестром та солістом. 
Динамічна рухливість оркестру та 
діапазон динамічних можливостей   як 
показник професійного рівня 
оркестрового колективу. Слухова 
взаємодія оркестрантів у процесі 
динамічних змін. Самоконтроль 
оркестрантів-інструменталістів у тісній 
співпраці з диригентом. Активізація 
динамічних відчуттів виконавців. 
Вплив стилістики епохи на традиції 
динамічного розвитку. Основні види 
зміни динаміки. Рухлива динаміка   
поступова зміна сили звуку: cresc., dim. 
, що може мати мікро розвиток (в 
межах мотиву та фрази) і вимагає від 
оркестру динамічної гнучкості і 
взаємодії, та може розгортатися в 
рамках великих структурних побудов, 
створюючи ефект наскрізного розвитку, 
що потребує від виконавців відчуття 
розвитку музичної хвилі в часі. 
Статична динаміка (постійне утримання 
однієї сили звуку) не повинна 
призводити до статики фразування, що 
вимагає від оркестрантів чіткого 
розуміння структури і змісту утворення 
фраз. 
Контрастна динаміка (співставлення 
різної сили звуку, раптова зміни сили 
звуку) вимагає від оркестрового 
колективу уваги, активності і високого 
рівня виконавської техніки. 

Тема 1.2. Аналіз оркестрових партій з 
метою визначення складних місць у 

частковому та загальному ансамблі. 
Значення аналізу оркестрової 
партитури для розвитку професійного 
оркестрового мислення та 
пришвидшення темпу опрацювання 
оркестрової партитури.  
Визначення складних моментів 
ритмічної, штрихової, динамічної 
однорідності оркестрової партії. Аналіз 
шляхів подолання виявлених 
труднощів. Опанування найбільш 
складних моментів самостійно та в 
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оркестрових групах. Визначення 
моментів для слухового самоконтролю 
ситуації в частковому ансамблі. Чітке 
усвідомлення основного художньо 
технічного завдання в кожному епізоді 
партитури. 
Свідомий аналіз оркестрової партії у її 
звуковому співвідношенні з іншими 
партіями. Визначення складних 
моментів роботи оркестрової партії в 
штучному і природному оркестровому 
ансамблі залежно від кількісного і 
якісного складу оркестру. 
Аналіз фактури викладу музичної 
тканини (гомофонна, поліфонічна, 
гармонічна, гомофонно-гармонічна) та 
шляхів подолання можливих труднощів 
в реальному оркестровому звучанні. 
Виявлення основного тематизму та 
його проявлення методом активізації 
власної мелодичної лінії або 
підпорядкування її іншій домінуючій 
оркестровій партії. 
В студентському оркестрі при наявності 
дисбалансу в кількісному складі між 
оркестровими партіями, робота 
ведеться переважно з використанням 
штучного ансамблю. Оркестр повинен 
звикнути постійно контролювати 
найменш укомплектовану оркестрову 
партію щодо її прослуховування в 
загальній оркестровій фактурі. 

вирішення практичних 

завдань 

Тема 1.3. Розвиток слухових констант 
та уявлень як основи подолання 

оркестрових труднощів та  
інтонаційних проблем. 

Інтонаційні проблеми пов’язані з 
ладовими тяжіннями, модуляціями та 
відхиленнями, альтераціями та 
фактурними нашаруваннями. Робота по 
виявленню важливих інтонаційних 
констант, що можуть стати 
допоміжною інтонаційною платформою 
в процесі виконання оркестрового 
твору (повернення в певну тональність, 
гармонічну фарбу, звуковий тон). 
Вдосконалення “інтонаційного 
входження” в кадансові обернення, що 
допомагають оркестрові поновити 
слуховий контакт між оркестровими 
партіями. Можливість 
“відштовхнутися” в слуховому 
орієнтирі від партії соліста, або певної 
оркестрової партії, інтонація якої є 
більш технічно зручною в контексті 
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загальної оркестрової фактури.  
Виконавська техніка, що впливає на 
якість інтонування. Поняття “стійкого 
інтонування” як важливий елемент 
чистоти інтонації.  
Необхідність детального аналізу 
оркестрової партії кожного 
опрацьованого твору з точки зору 
визначення труднощів, де можуть 
виникнути інтонаційні проблеми, як 
наслідок технічної похибки. Основні 
проблеми такого характеру пов’язані зі 
зміною теситури, стрибками, 
конструктивними особливостями 
музичних інструментів. 
Робота над опануванням складних 
фрагментів, для пошуку правильних 
виконавських прийомів для подолання 
технічно-інтонаційних проблем. 

Тема 1.4. Розвиток штрихової 
культури та навичок віртуозної гри в 

оркестровому колективі. 
Якість атаки звуку оркестру, як один з 
найважливіших технічних елементів 
оркестрового звучання. Її одночасність 
та тембральна органічність, як показник 
майстерності оркестрового колективу.  
Важливість особливого психологічного 
налаштування між диригентом та всіма 
оркестрантами в момент атаки звуку. 
Основні види атаки (тверда, м’яка). 
Налаштованість артиста оркестру на 
психофізичну взаємодію з іншими 
оркестрантами в момент атаки звуку. 
Вплив змісту драматургії твору, 
динаміки на  характер штрихів. 
Штрихи окремих оркестрових груп та 
їх поєднання в загально оркестровому 
звучанні. 
Багатство штрихової палітри, якою 
володіє оркестровий колектив   як 
показник його майстерності та 
художньо-виконавської різнобічності. 
Узгодження  колективних виконавських 
дій для якісного відтворення штрихів. 
Значення уваги до деталей в процесі 
освоєння штрихових різновидів. 
Основні види штрихів (marcato, tenuto, 
staccato, legato, non legato). Штрихи 
виписані, і такі, що традиційно 
застосовуються. Влив стилістики епохи 
на традиції виконання штрихів. 
Слухова та художньо-технічна 
взаємодія оркестрантів під час 
спільного виконання віртуозних ритмо-
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інтонаційних побудов. Значення 
індивідуальної виконавської техніки 
кожного оркестранта (технічна 
вправність, звукові якості) в контексті 
оркестрової співпраці. Робота над 
мелодичними побудовами 
гамоподібного руху, що охоплюють 
різні межі діапазону. Гармонічні 
структури (арпеджіо, акорди) та засоби 
їх увиразнення. Опрацювання елементів 
швидкого мелодичного руху зі змінним 
вектором направлення (фіоритур). 
Значення відчуття сильних часток такту 
в процесі виконання довгих, швидких, 
мелодично складних побудов. Робота 
над мелодичними «прикрасами» 
(мелізми, групетто, форшлаги, трелі 
тощо). Техніка виконання гам, 
арпеджіо, акордів, мелізмів. 

Тема 1.5. Організаційно-творчі 
завдання артиста оркестру та 

диригента. 

Самодисципліна, як запорука якісної 
роботи в оркестровому колективі. 
Самоорганізація в процесі оркестрових 
репетицій та домашніх занять. 
Підготовка робочого місця (пульт, 
папка із нотами партій, стілець). 
Самостійні системні домашні заняття з 
вивчення оркестрових партій. Слухання 
та аналіз оркестрових творів для 
виявлення можливих недоліків та їх 
усунення. Своєчасне вивчення та 
складання партій (на вимогу керівника 
або відповідального випускника). 
Репетиційна дисципліна (своєчасний 
прихід, налаштування, розігрування) 
Активна творча позиція під час 
репетиційного процесу (увага, 
налаштованість на сприйняття творчих 
завдань, які ставить керівник, 
прагнення до вдосконалення результату 
заняття, емоційне інтонування та 
фразування, критичне ставлення до 
власного виконання, постійний аналіз 
виконавського процесу, 

підпорядкування власних дій загальним 
задачам). Гнучкість реагування на зміну 
динаміки в звучанні інших 
оркестрантів. Слухова взаємодія 
виконавців та диригента  при виконанні 
творчих завдань. Можливість 
взаємопідтримки та взаємозаміни при 
виконання складних епізодів. 
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Самоконтроль та взаємодія 
оркестрантів стосовно ритмічної, 
динамічної та штрихової однорідності 
оркестрової партії. 
Розвиток творчих та організаційних 

здібностей та навичок диригента. 
Творча дисципліна виконавців та 
диригента під час репетиційного 
процесу та концертних виступів. Етика 
взаємовідношень в колективі. 

Тема 1.6. Вибір програми та 

підготовка нотного матеріалу для 

оркестру. Передрепетиційна робота з 

партитурою. 

Особливості формування програм 

державних іспитів. Вітчизняна та 

зарубіжна музика. Старовинна та 

сучасна музика. Академічна, народна, 

естрадна музика. Великі форми та 

мініатюри. Оригінальна музика та 

перекладення. Важливість 

професійного підходу для підготовки 

нотного матеріалу Державної програми 

для оркестру.  

Внесення правок в нотні примірники 

кожного голосу, що визначають 

можливу додаткову необхідну 

інформацію (цезури, фази дихання, 

фермати тощо). Внесення цифрових або 

буквених позначень при необхідності, 

що спрощує роботу з музичними 

творами великої форми та творами з 

супроводом. 

Значення передрепетиційної роботи над 

партитурою для подальшого успішного 

репетиційного процесу. Складові перед 

репетиційної роботи: розбір партитури 

(оркестровий склад, музична форма, 

фактура, розмір, темп, характер твору); 

розбір партитури за фортепіано. 

Вивчення горизонтальних фактурних 

ліній (функцій). Вивчення вертикальної 

будови (гармонія, головні моменти 

музичної форми). Визначення головних 

та другорядних ліній в партитурі. Вибір 

засобів мануальної техніки для 

відтворення художніх та технічних 

задач музики. Розмітка партитури по 

розділах та по фразах. Спеціальні знаки 

для позначок у партитурі: знак «петля» 

для позначення ауфтактів до фраз, 

мотивів, моментів вступу голосів; знак 
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«кома» - у місцях да є покази 

подрібнених долей такту. 

Тема 1.7 Зведені репетиції. Робота над 

програмою оркестру: удосконалення 

навичок репетиційної роботи та 

диригування. 

Види репетицій, їх задачі: ординарні, 

коректурні, прогонні. Зведені репетиції 

проводяться студентом-випускником 4-

го курсу (при контролі керівника 

оркестрового класу). Окрема 

репетиційна робота по вивченню творів 

програми з солістами. Складення 

графіку репетицій. Технічні репетиції 

по вивченню музичного матеріалу. 

Уточнення принципів комунікації в 

контексті зведеної репетиції. Складання 

плану репетиції та робота за планом. 

Планомірне послідовне вивчення 

оркестрових творів з програми 

підсумкової атестації включає всі види 

репетиційної роботи: з оркестровою 

партією, групою та цілим оркестром. 

Методи роботи з оркестровим 

колективом. Групові та загальні 

заняття. Заняття з солістами і групами. 

Заняття з солістами і оркестром. 

Заняття з групами солістів.  

Складні та мішані метри, приклади їх 

відтворення за допомогою різних схем 

тактування. Практичне опанування 

зміни метрів на прикладі уривків 

музичних творів. Принципу вибору 

схем тактування при зміні метру та 

темпу у диригуванні. Дублювання 

часток такту при значному 

уповільненні темпу. Вибір схем 

тактування та часток такту що 

дублюються,  в залежності від 

групування нот в тактах та темпу 

музики. Уміння застосовувати 

різноманітні види ауфтактів на 

практиці. Тактування, як початкова 

навичка для розбору музичного твору з 

оркестром.  Засвоєння навичок показу 

вступів групам інструментів із 

використанням позицій. Використання 

позицій у диригуванні для показу 

динаміки, вступів групам інструментів 

та окремим інструментам. 

Використання позицій при 

звуковисотному інтонуванні. 
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Тема 1.8. Диригування оркестровим 

акомпанементом солісту. Виконання 

темпових відхилень у загальному 

ансамблі. 

Засвоєння навичок керування 

акомпанементом для соліста 

інструменталіста або вокаліста. Основні 

принципи управління акомпанементом: 

розподіл уваги на партію соліста та 

акомпанемента; своєчасні ауфтакти 

солісту; своєчасні зняття звучання 

оркестрових фраз. Чергування пасивних 

жестів (тактування) в епізодах, де 

оркестр має функцію суто 

супроводжувальну та активних, – в 

епізодах сольних та із активними 

підголосками або дублюванням мелодії. 

Засвоєння навичок техніки змін темпів: 

уповільнення та прискорення. Роль 

міждольних ауфтактів при темпових 

змінах в диригентському жесті. 

Залежність темпу виконання та 

амплітуди жестів. Робота над окремими 

розділами із різними темпами. Техніка 

зміни темпів на межі розділів у 

диригентському жесті та взаємодія із 

виконавцями. Опанування постановки 

фермат та виходу з ферматного 

звучання. 
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Тема 1.9. Шляхи роботи над художнім 
образом. Образно-виразні жести в 
диригентській техніці. Концертне 

диригування. 
Загальнооркестрові репетиції по 
вивченню Державної програми. Робота 
над художнім образом твору, що 
включає в себе коротку інформацію про 
автора твору, стиль композиторського 
письма, ідею твору. 
Створення графіку репетиційного 
процесу, що характеризував би 
вивчення певних розділів Державної 
програми, об’єднаних за принципом 
опрацювання того, чи іншого 
технічного чи образно-психологічного 
елементів. 
Контроль за якістю прочитання 
мануальної техніки диригента 
оркестрантами. Внесення коректив в 
диригентський жест на шляху кращого 
взаєморозуміння з оркестром щодо 
зміни темпів, динаміки, агогіки, 
фразування, штрихів, тощо. 
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Значення художньої техніки в процесі 
навчання диригуванню. Жести – 
імітації: «натискання», «підкидання»,  
«підкручування», тощо. Образні жести 
та їх зв'язок із технікою міждольних 
ауфтактів; засвоєння жесту виразного 
звуковедення («вага звуку»). 
Відповідність характеристики 
музичного образу та жестів диригента. 
Опанування виразних жестів для 
концертного диригування. Основні 
риси концертного та репетиційного 
диригування. 

Тема 1.10. Організаційно-творча 
підготовка генеральної репетиції. 
Концертний виступ як особливий 

психофізичний процес. 
Проводиться студентом-випускником 
4-го курсу (при контролі керівника 
оркестрового класу). Зведення всіх 
учасників-виконавців Державної 
програми. Проведення репетицій у 
форматі концертного виступу (вхід 
хору, уклін, художньо виправдані 
перерв між творами тощо). Вивірення 
часу виконання Державної програми. 
Виявлення можливих моментів 
відсутності візуального контакту, 
порозуміння жесту диригента, 
технічних помилок. Виявлення 
моментів втрати самоконтролю 
диригентом. Генеральна репетиція: 
зміст та завдання. 
Концертне виконання як результат усіх 
видів і форм діяльності оркестрового 
колективу. Концентрація уваги. Творче 
хвилювання та методи його 
регулювання. Сценічність та форми 
спілкування артиста зі слухачем. 
Специфіка розташування на сцені. 
Культура сценічної поведінки та її 
складові. Поведінка за кулісами, під час 
виходу на сцену, перебування на сцені 
та повернення за куліси. Естетика 
виходу на сцену. Плавна, не шумна, але 
енергійна хода, сценічна постава (рівна 
спина, півоберт голови до залу). Чітке 
розуміння розташування оркестру на 
сцені. Акустика та її особливості. 
Система невербального контакту між 
учасниками оркестру та диригентом. 
Настройка оркестру. Дотримання 
сценічної поведінки протягом всього 
часу знаходження на сцені (вираз 

2 практичне Опанування репертуару, 

вдосконалення 

виконавської та 

диригентської техніки, 

робота над засобами 

музичної виразності, 

відпрацювання прийомів 

ансамблевої гри 

100 

8 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

вирішення практичних 

завдань 

100 



обличчя, постава, хода, вміння носити 
сценічне вбрання тощо). Уклін. 
Випадки непередбачуваних сценічних 
ситуацій. 

 90  Всього:100*0,25 25 

Вид підсумкового контролю: Залік 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, FL Studio, Finale 2014.5 для роботи з освітнім контентом 

дисципліни та виконання передбачених видів освітньої діяльності. 
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Політика вивчення навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна «Диригентсько-оркестровий 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 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. 

Самостійна робота є фактором, який сприяє швидкому й ефективнішому 

проходженню дуальної освіти і має на меті: 

• Дидактичне призначення: самостійності роботи по придбанню 

нових знань та їх використанню; повторенню та перевірці знань, вмінь та 

навичок. 

• Рівень пізнавальної активності: відтворюючи самостійні роботи за 

зразком; реконструктивно-варіативні самостійні роботи; евристичні самостійні 

роботи; творчі самостійні роботи. 

• Рівень пізнавальної активності: репродуктивні самостійні роботи; 

творчі роботи; 

• Пізнавальна активність: самостійні роботи пізнавально-пошукового 

типу; творчого типу; пізнавально-практичного типу. 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 практичних 

занять (читати ноти «з листа»; 

виконувати твори різного рівня 

складності в ансамблі: частковому, 

загальному, в різних складах; 

настроювати інструменти; організовувати 

репетиційну роботу та концертний 

виступ; диригувати творами) 

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 

 Всього: 100 *0,25 25 балів 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Залік 

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 

Розробник (розробники) силабусу  

навчальної дисципліни       Шеремет В.В. 

Завідувач кафедри       Піхтар О.А. 
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