
 

 

Силабус навчальної дисципліни 

Назва дисципліни: Диригування та читання партитур  

Рівень вищої освіти: перший /бакалаврський/ рівень 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво 

Назва освітньо-професійної програми: Інструментально-оркестрове мистецтво 

Сторінка курсу в Moodle: https://moodle.mfknukim.mk.ua/course/view.php?id=825  

Рік навчання: ІV Семестр VIII 

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

 

Опис навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Диригування та читання партитур» 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 опанування основ диригентської техніки, оволодіння методикою музично-

теоретичного аналізу оркестрової партитури. 

Мета: підготовка до практичної роботи з оркестровим колективом 

кваліфікованих спеціалістів – диригентів, які володіють необхідними  

практичними навичками мануальної техніки, проявляють творчий 

виконавський потенціал, розуміють та відчувають стильові особливості 

музичного твору, володіють методикою музично-теоретичного аналізу та 

читання оркестрових партитур. 

Завдання курсу:  

- індивідуальний підхід до кожного студента на шляху розвитку творчого 

виконавського потенціалу; 

- оволодіння навичками мануальної техніки;  

- виявлення емоційно-творчого виконавського потенціалу студентів;  

- удосконалення різних видів діяльності диригента; 

- засвоєння навичок аналізу художньо-стильових особливостей музичного 

твору;  

- оволодіння методикою музично-теоретичного аналізу оркестрової 

партитури. 
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Предметом дисципліни є ряд компетенцій оркестрового диригента: 

допоміжна та художня мануальна техніка, музично-теоретичні знання в галузі 

диригентського мистецтва, практичні навички читання партитур для 

оркестрових складів. 

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 Складні та мішані метри в 
диригуванні, практичне опанування 
зміни метрів. Випадки дублювання  

долей такту у диригуванні. 
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 
долей такту при значному уповільненні 
темпу. Вибір схем тактування та долей 
такту що дублюються, в залежності від 
групування нот в тактах та темпу 
музики. 

4 практичне Оволодіння навичками 

мануальної техніки,  

удосконалення різних 

видів діяльності 

диригента, 

засвоєння навичок 

аналізу художньо-

стильових 

особливостей 

музичного твору 

100 

10 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування,  

вирішення завдань 

100 

Тема 1.2 Передрепетиційна робота з 
партитурою. Розмітка партитури. 

Значення передрепетиційної роботи над 
партитурою для подальшого успішного 
репетиційного процесу. Складові перед 
репетиційної роботи: розбір партитури 
(оркестровий склад, музична форма, 
розмір, темп, характер твору); 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 
«кома» – у місцях дає покази 
подрібнених долей такту. 

4 практичне Оволодіння навичками 

мануальної техніки,  

удосконалення різних 

видів діяльності 

диригента, 

засвоєння навичок 

аналізу художньо-

стильових 

особливостей 

музичного твору 

100 

8 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування,  

вирішення завдань 

100 



Тема 1.3. Затриманий та підкреслений 
ауфтакт: призначення та техніка 

виконання. 
Підкреслений та затриманий ауфтакти, 
як дієві виражальні жести в 
диригуванні. Підкреслений ауфтакт 
визначається більш високою 
амплітудою жесту-замаху та більш 
чіткою «крапкою» – початком звуку. 
Затриманий ауфтакт містить 
прискорений замах, момент затримки 
руки та очікування настання долі, та 
після цього – швидкого падіння. Такі 
ауфтакти послуговують більш 
виразному диригуванню. 

6 практичне Оволодіння навичками 

мануальної техніки,  

удосконалення різних 

видів діяльності 

диригента, 

засвоєння навичок 

аналізу художньо-

стильових 

особливостей 

музичного твору 

100 

10 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування,  

вирішення завдань 

100 

Тема 1. 4 Опанування творів в 
оркестровому класі: тактування, показ 

вступів, застосування мануальних 
позицій та планів. 

Практичне знайомство з оркестровим 
диригуванням. Застосування знань з 
методики роботи з оркестром. Види 
репетицій, їх задачі. Уміння 
застосовувати різноманітні види 
ауфтактів на практиці. Тактування, як 
початкова навичка для розбору 
музичного твору з оркестром. Набуття 
навичок показу вступів групам 
інструментів із використанням позицій 
та  планів. Використання позицій у 
диригуванні для показу динаміки, 
вступів групам інструментів та 
окремим інструментам. Використання 
позицій при звуковисотному 
інтонуванні. 

4 практичне Оволодіння навичками 

мануальної техніки,  

удосконалення різних 

видів діяльності 

диригента, 

засвоєння навичок 

аналізу художньо-

стильових 

особливостей 

музичного твору 

100 

8 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування,  

вирішення завдань 

100 

Тема 1.5 Техніка диригування 
оркестровим акомпанементом солісту. 
Техніка виконання темпових відхилень. 

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: 

8 практичне Оволодіння навичками 

мануальної техніки,  

удосконалення різних 

видів діяльності 

диригента, 

засвоєння навичок 

аналізу художньо-

стильових 

особливостей 

музичного твору 

100 

14 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування,  

вирішення завдань 

100 



уповільнення та прискорення. Роль 
міждольних ауфтактів при темпових 
змінах в диригентському жесті. 
Залежність темпу та амплітуди жестів. 

Тема 1.6 Образні та імітаційні жести 

в диригентській техніці. Підготовка до 

концертного диригування. 

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. 

4 практичне Оволодіння навичками 

мануальної техніки,  

удосконалення різних 

видів діяльності 

диригента, 

засвоєння навичок 

аналізу художньо-

стильових 

особливостей 

музичного твору 

100 

10 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування,  

вирішення завдань 

100 

 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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2. Блок В. Оркестр русских народных инструментов / В. Блок. – Москва : 

Музыка, 2006.  

3. Бродський Г. Л. Оркестровий класс: навчально-методичний посібник / Г. 

Л. Бродський, О. Б. Горбенко, С. О. Сметана. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. 

Винниченка, 2016. – 328 с.  

4. Вертков К. А. Русские народные музыкальные инструменты. – Москва : 

Музыка, 2002. 

5. Гаранян Г. А. Основы эстрадной и джазовой аранжировки / Г. А. Гаранян – 

Москва : Музыка, 2010. – 256 с. 

6. Гонтаренко Н. Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства / Н. Б. 

Гонтаренко. – Ростов н /Д : Феникс, 2007. – 156 с. 
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Гамкало // Енциклопедія сучасної України. – Режим доступу : 

http://esu.com.ua/search_articles.php?id=24362. – Назва з екрана. 

2. Колесса М. Основи техніки диригування [Електронний ресурс] / М. 

Колесса. – 

Режим доступу : https://chtyvo.org.ua/authors/Kolessa_Mykola/Osnovy_tekhni

ky_dyryhuvannia/. – Назва з екрана. 

3. Коржавих І. М. Сутність художньої техніки диригування [Електронний 

ресурс] / І. М. Коржавих, Л. В. Юришева. – Режим доступу : 

https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9253 . – Назва з екрана. 

4. Ляшко М. П. 

Мистецтво диригування як феномен музичної культури [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

http://xne1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/scientific_conference/75/1/75-01_35-

44.pdf. – Назва з екрана. 

5. Роговська Є. В. Оркестр народних інструментів [Електронний ресурс] / 

Є. В. Роговська, В. В. Рутецький. – Режим доступу 

: http://eprints.zu.edu.ua/20656/1/Rogovska.pdf. – Назва з екрана.  

6. Черёмушкин С. Методика обучения игре на духовых інструментах  

[Электронный ресурс] / С. Черёмушкин. – Режим доступа : 

http://tubastas.ru/book-181 . – Название с экрана. 

 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна «Диригування та читання партитур» 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. 

http://esu.com.ua/search_articles.php?id=24362
https://chtyvo.org.ua/authors/Kolessa_Mykola/Osnovy_tekhniky_dyryhuvannia/
https://chtyvo.org.ua/authors/Kolessa_Mykola/Osnovy_tekhniky_dyryhuvannia/
https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9253
http://xne1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/scientific_conference/75/1/75-01_35-44.pdf
http://xne1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/scientific_conference/75/1/75-01_35-44.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/20656/1/Rogovska.pdf
http://tubastas.ru/book-181


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 (засвоєння основних практичних 

навичок при диригуванні музичними 

творами в оркестровому колективі, 
засвоєння художньої техніки 

диригування, опанувати основні етапи 

передрепетиційної роботи диригента, 

диригувати творами великої форми, 

читання партитур) 

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  
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