
 

 

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: Інструментально-оркестрове  мистецтво 

Сторінка курсу в Moodle: https://moodle.mfknukim.mk.ua/course/view.php?id=821  

Рік навчання: IV Семестр: VІІ 

Викладач: Сологуб В.Д. (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 

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

формування інтегрованих фахових компетенції, що є необхідною складовою 

професіоналізму сучасного фахівця-музиканта та оволодіння основами 

педагогічної майстерності. 

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 

фахових дисциплін. 

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 методики викладання фахових 

дисциплін; 

- сформувати інтегровані фахові компетенції, що є необхідною 

складовою професіоналізму сучасного фахівця-музиканта; 

- розвинути педагогічні здібності; 

- озброїти педагогічною технікою, методиками викладання фахових 

дисциплін; 
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- 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, 

- отримати знання шляхів, методів, прийомів і засобів донесення 

навчальної інформації до учнів, вміння здійснювати контрольні 

заходи); 

- оволодіти основами методики викладання фаху (за фаховим 

спрямуванням – спец.муз.інструменту та оркестрового диригування; 

- оволодіти методикою та навичками репетиційної роботи з оркестром 

(ансамблем) будь-якого складу. 

Предметом є практична педагогічна діяльність, яка спрямована на 

формування знань, вмінь і навичок з методики викладання фахових дисциплін. 

 

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 інструментально-
оркестрової школи. Предмет методики 

викладання фаху. Сучасне 
інструментально-оркестрове 

мистецтво України. 
Визначення змісту та предмету 
методики викладання дисципліни. Мета 
і основні завдання курсу «Методика 
викладання фаху (за фаховим 
спрямуванням)» у підготовці фахівців 
інструментально-оркестрової 
спеціалізації. Роль і значення 
дисципліни в професійний підготовці 
студентів інструментально-оркестрової 
спеціалізації. Специфіка методики 
викладання фаху. Основна методична 
література з фаху. Інструментальне 
мистецтво в сучасних умовах 
національного відродження України. 
Основна мета оркестрової 

2 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 

4 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування,  

вирішення завдань 

100 



диригентської школи. Структура освіти 
в Україні. Дитячі оркестрові 
(ансамблеві) колективи - як осередки 
культивування у молодого покоління 
любові до музичного мистецтва на 
основі інструментального виконавства. 
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 
інструментально-оркестрової освіти.  
Диригентське мистецтво і традиції 
навчання оркестровому диригуванню в 
музичні  педагогіці. Особливості та 
парадокси диригентського фаху. 
Методологічні засади теорії і практики 
викладання інструментально-
оркестрових дисциплін. Педагогічні 
проблеми у системі професійної 
підготовки майбутніх інструменталістів 
у мистецьких вищих навчальних 
закладах. Міжпредметна інтеграція 
знань у процесі фахової підготовки 
студентів. Значення фаху у формуванні 
виконавської культури майбутніх 
інструменталістів (артистів ансамблю, 
оркестру; викладачів фахових 
дисциплін, диригентів оркестру). 
Педагогічна майстерність, її сутність. 
Ознаки педагогічної майстерності. 
Властивості педагогічної майстерності: 
гуманістична направленість, професійні 
знання, педагогічні здібності, 
педагогічна техніка. 
Сучасне інструментально-оркестрове 
мистецтво в Україні. Дослідження 
народно-інструментального 
виконавства України, його форм, 
пріоритетних напрямів та тенденцій 
віддзеркалені в наукових розвідках 
відомих вітчизняних та зарубіжних 
науковців Р. Безуглої, А. Гуменюка, В. 
Гуцала, П. Іванова, О. Ільченка, О. 
Каргіна, В. Лапченка, Ю. Лошкова, Є. 
Юцевича, Є. Безп’ятова 

Тема 1.2. Педагогічні умови, форми і 
методи процесу інструментально-

оркестрового навчання. Світові 
тенденції розвитку інструментального 

2 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 

4 самостійна Самостійна робота з 100 



мистецтва. 
Характеристика процесу навчання 
фаху, основні завдання, комплексний 
підхід. Планування аудиторних занять 
згідно навчальному плану. Педагогічні 
принципи, методи та умови у вихованні 
фахівців у галузі інструментально-
оркестрового мистецтва.  
Педагогічні умови навчання музиці: 
створення позитивної атмосфери 
навчання; досягнення діалогу у 
взаємодії вчителя і учнів в навчальному 
4процесі; 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. 
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). 
Світові тенденції розвитку 
інструментального мистецтва. Музична 
індустрія. Музична терапія. Вплив 
інструментальної музики на розвиток 
розумових здібностей дітей. 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування,  

вирішення завдань 

Тема 1.3. Загальні методичні принципи 

проведення лекційних інструментально-

оркестрових дисциплін. Навчально-

методичні матеріали викладача. 

Роль і місце лекційних 

інструментально-оркестрових 

дисциплін у підготовці фахівця-

інструменталіста. Співвідношення і 

послідовність фахових лекційних 

дисциплін у навчальному плані 

(загальна кількість відведених для 

вивчення  годин, кількість годин на 

аудиторні заняття і самостійну роботу 

2 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 

4 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування,  

вирішення завдань 

100 



студентів, контрольні точки). Предмет і 

завдання лекційних курсів 

(інструментознавство, методика роботи 

з оркестром (ансамблем), історія та 

теорія інструментального виконавства. 

Робочі програми дисциплін, вимоги до 

їх написання, структура. Загальні 

методичні принципи проведення 

лекційних інструментально-

оркестрових дисциплін. 

Інструментознавство – як один з 

основних лекційних курсів в системі 

підготовки фахівця в галузі 

інструментально-оркестрового 

мистецтва. Методика викладання 

дисципліни «Інструментознавство». 

Аналіз методичних праць. 

Оркестр (ансамбль) як колектив 

організованих і об’єднаних спільною 

метою і завданням виконавців, 

спроможних відтворювати 

інструментальні партитури будь-якої 

складності у різних музичних жанрах. 

Музично-естетичне виховання засобами 

інструментального виконання. 

Мистецтво оркестрового диригування 

як цілісна система творчої взаємодії з 

інструментальним колективом. Основні 

завдання диригента і сучасного 

інструментального колективу. 

Функціональна специфіка роботи 

оркестрового диригента.  

Створення інструментального 

колективу:  

-склад оркестру (ансамблю), його тип і 

вид (симфонічний: великий та малий; 

камерний; струнний; духовий; 

естрадний (естрадно-симфонічний); 

джазовий (симфо-джазовий, біг-бенд, 

мамбо біг-бенд); оркестр народних 

інструментів; військовий, учбовий, 

професійний та аматорський); 

-визначення та співвідношення 

оркестрових груп; 

-використання регістрів та діапазонів 

інструментів різних груп; 

-нюансування звуків і фраз; 

-узгоджене дихання та атака звуку; 

-артикуляція, звуковедення та штрихи; 

-інші виконавські ознаки (агогіка, 

інтонаційність тощо); 

-ансамбль окремих груп і загальний - 



темповий, динамічний, ритмічний, 

агогічний тощо. 

Особливості виконавських 

можливостей різних складів оркестру 

(ансамблю). Розподіл їх за видами і 

типами. Природа оркестрової звучності, 

звукового об’єму оркестрових партій, їх 

робочих діапазонів, виразних 

властивостей різноманітних регістрів в 

оркестрових групах, правила 

голосоведіння, особливості звучання 

інструментально-оркестрового акорду в 

різних розташуваннях. Стрій 

(гармонічний та мелодичний). Методи 

роботи над гармонічним строєм. 

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 1.4. Сучасна світова класифікація 

музичних інструментів. 

Основоположна класифікація 

французьких музикологів Ф. Геварта та 

В. Ш. Махійона. Вдосконалена 

класифікація австрійських вчених Е. М. 

фон Хорнбостела i К. Закса. Розподіл 

музичних інструментів, згідно цієї 

класифікації, залежно від джерела 

звуку. Ідіофони. Мембранофони. 

Хордофони. Аерофони. Електронні 

інструменти (електрофони). 

2 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 

4 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування,  

вирішення завдань 

100 

Тема 1.5. Сучасна світова класифікація 

інструментальних колективів. 

Походження терміну «оркестр». 

Походження терміну «ансамбль». 

Інструментальний ансамбль як творчий 

колектив. Симфонічний оркестр як 

найбільш досконалий інструментальний 

колектив. Камерний та струнний  

оркестри: схожості та відмінності. 

Сучасні оркестрові колективи: 

естрадний, та естрадно-симфонічний 

оркестри, як синтез інструментальних 

форм, стилів та виконавських 

напрямків. Оркестри народних 

інструментів як особливе музичне 

явище Східноєвропейської та Азійської 

2 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 

4 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування,  

вирішення завдань 

100 



культури. 

Тема 2.1. Організаційно-методичні 

питання роботи оркестрового класу. 

Принципи, форми, методи та етапи 

практичної роботи з оркестром 

(ансамблем). 

Роль і значення музично-практичних 

дисциплін у підготовці фахівців в галузі 

інструментально-оркестрового 

мистецтва. Предмет, мета і завдання 

дисциплін «Методика роботи з 

оркестром», «Оркестровий клас». Зміст 

і специфіка проведення художньо-

виконавських занять у навчальних 

закладах культури і мистецтв. 

Тематична і практична єдність 

загально-музичних та інструментально-

оркестрових  дисциплін. Напрями 

роботи в оркестровому класі. Принципи 

проведення музично-практичних 

занять. Основні вимоги до вибору 

методики проведення занять в 

оркестровому (ансамблевому) класі. 

Методичні рекомендації підготовки 

диригента до роботи з оркестром. 

Професійні і моральні якості диригента 

оркестру, його організаторська і 

педагогічна майстерність. Підготовка 

викладача до занять.  

Організаційна робота як важливий 

елемент навчально-виховного процесу в 

оркестровому класі. Планування – 

першооснова організації роботи з 

інструментальним колективом. Форми 

плану: перспективний, річний, 

семестровий, поточний. Організаційні 

форми навчання: групові заняття, 

самостійна робота студентів. 

Індивідуальні, дрібногрупові, загально 

групові форми і методи навчально-

виховної роботи. Типи і структура 

занять: ознайомчі заняття, вивчення 

нового матеріалу, повторення і 

закріплення, контроль і облік 

успішності, комбіновані. Шляхи 

підвищення ефективності занять 

навчального оркестру або ансамблю 

(прийоми роботи). Організаційна, 

логічна і психологічна єдність 

побудови занять. 

Етапи практичної роботи диригента над 

оркестровою партитурою: 
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✓ моделювання  (диригент, 

ознайомившись з партитурою, складає 

певне уявлення про музику); 

✓ інформування (диригент передає 

власну ідеальну модель виконавцям, 

тобто  інформує їх про те, як він уявляє 

собі майбутнє звучання та шляхи 

реалізації творчо-технічних завдань); 

✓ управління-регулювання-

контролювання як цілісна система 

(диригент сприймає реальне звучання, 

співставляє його зі своєю моделлю, 

здійснює репетиційний процес 

засобами управління, регулювання та 

здійснює слуховий контроль над 

виконанням); 

✓ коректування (диригент 

доносить до виконавців додаткову 

інформацію щодо інтерпретаційних 

заходів з метою наближення реального 

звучання до ідеальної моделі, тобто 

коректує виконання) як етапи роботи 

над партитурою. 

Взаємовідносини диригента і оркестру 

(ансамблю): обмін музичними ідеями, 

музичними імпульсами як в процесі 

репетиції, так і в процесі виконання, на 

етапах інформування, контролювання, 

коректування, створюючи цикл, який 

безперервно повторюється на протязі 

всього творчого процесу.  

Основні етапи практичної роботи 

диригента з інструментальним 

колективом: 

1) бесіда про твір та його автора. 

Показ твору в записі; 

2) вивчення кожної партії окремо; 

3) гра по групах; 

4) гра усім оркестром (ансамблем); 

5) робота над інструментально-

оркестровою технікою; 

6) художнє опрацювання твору; 

7) генеральна репетиція і виступ. 

Репертуар як основа навчання і 

виховання студентів у оркестровому 

класі. Художньо-естетичні і педагогічні 

принципи добору творів для 

навчального інструментального 

колективу. Загальні вимоги до 

формування репертуару. 

Тема 2.2. Моделювання виконавської 

партитури. 

2 лекція Лекція, презентація, 
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Моделювання виконавської партитури 

як дослідження її в плані цілісного 

музично-теоретичного та 

інструментально-оркестрового 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 до 

технології інструментально-оркестрової 

роботи та створення музично-

художнього образу. 

Зміст роботи на етапі моделювання 

виконавської партитури: 

а) всебічне ознайомлення з партитурою, 

яке передбачає не лише слухове 

проникнення в усі деталі музичного 

тексту і уміння проаналізувати 

інструментальний твір, але й розуміння 

стилістичних особливостей музики, 

уміння визначити їх місце в культурно-

історичному контексті, їх значимість та 

ідейно-естетичний вплив на виховання 

суспільства; 

б) здійснення інструментально-

оркестрового аналізу: визначення та 

моделювання використання регістрів, 

опрацювання моделей звучання 

(характер звуковедення, динаміка, 

темброві характеристики), технічних 

прийомів (темп, ритм, штрихи, штрихи 

та артикуляція), засобів художньої 

виразності як компонентів оркестрової 

звучності; 

в) моделювання, що включає  уявлення 

про те, як саме оркестровий диригент 

донесе свої наміри, тобто віднайде 

спосіб передачі інформації. 

Складання уявлення про «виконавську 

партитуру» в моделі, врахування усіх 

специфічних виконавських прийомів і 

труднощів, що можуть виникнути у 

виконавців. Внутрішня організація та 

узгодженість керуючих і регулюючих 

дій диригента як переконливого творчо-

психологічного впливу на вирішення 

художньо-творчих та виконавсько-

технічних питань, способу 

самовираження через кодову систему 
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невербальної мови 

(поліфункціональність диригентських 

жестів, міміка тощо), що виступає 

головним чинником моделювання. 

Віднаходження рівня емоційної 

напруги художнього твору, на основі 

якого слід створити власну 

інтерпретацію. 

Музична інтерпретація твору як процес 

звукової реалізації нотного тексту. 

Створення художньої цільності у 

виконанні інструментального твору. 

Художній образ як естетична категорія. 

Особливості художнього мислення. 

Питання інтерпретації в контексті 

художньо-виражальних засобів. 

Дворівневість творчої роботи диригента 

оркестру на завершальному етапі, яка 

полягає у закріпленні комплексу 

інструментально-оркестрових 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. 

Музична інтерпретація художніх 

образів як метод втілення творчого 

задуму диригента. 

Тема 2.3. Методика репетиційної 

роботи з оркестром (ансамблем). 

Репетиція як основна форма роботи 

навчального оркестру. 

Типи і структура репетицій. 

Характерні риси: цілеспрямованість, 

планомірність, систематичність, 

циклічність. 

Форми репетицій: загально групові, 

групові, дрібногрупові. 

Форма і зміст роботи.  

Методи розучування інструментального 

твору з навчальним оркестром: загальне 

знайомство з твором і робота по 

групам; поділ твору на частини, 

речення, періоди (розучування); 

використання спеціальних вправ при 

вивченні складних місць. 

Методика роботи над музично-

технічними і художньо-виконавськими 

елементами оркестрової звучності 

(ансамбль, стрій, штрихи та 
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артикуляція).  

В практиці роботи з оркестром 

поширений механічний розподіл 

репетицій на два етапи: 

1) технічне освоєння твору і його 

художнє осмислення; 

2) розкриття внутрішнього змісту, 

емоційної і образної сутності. 

Генеральна репетиція та концертне 

виконання твору як довершеність 

процесу роботи над оркестровою 

партитурою. Генеральна репетиція, що 

передбачає: 

✓ внесення додаткової інформації 

щодо інтерпретаційної варіантності 

інструментальної музики; 

✓ узгодження та удосконалення 

диригентом своїх керуючих та 

регулюючих дій, в основі яких 

система ауфтактів - випереджальних 

інформативних чинників творчих уяв 

диригента спрямованих до виконавців 

та перевтілених у нову якісну форму і 

зміст на підставі колективно 

вироблених спільних дій творчого 

акту; 

✓ чітке визначення концертної 

програми вибудованої за тематикою 

чи контрастно співставленими 

інструментально-оркестровими 

номерами з урахуванням відповідного 

тонального плану (для полегшення 

пере настроювання  інструментів в ту 

чи іншу тональність, з урахуванням 

скордатури деяких струнних 

інструментів), драматургічного, 

динамічного розвитку тощо. 

Концертне виконання як необхідна 

складова навчання та виховання, в 

процесі якого акумулюється весь 

творчий потенціал виконавців, 

проявляється довершеність роботи 

«Оркестрового класу» по створенню 

художніх цінностей, здійснюється акт 

самовираження та реалізації творчих 

задумів. 

Здатність та вміння диригента найбільш 

повно і правильно реалізувати, у 

живому звучанні, творчий задум 

композитора шляхом ретельно 

проведеної перед репетиційної і 

репетиційної роботи, створення 



художнього образу як запорука успіху 

виконавської інтерпретації та її високих 

художніх результатів. 

Методика розвитку навичок репетицій з 

оркестром у класі диригування під 

фортепіано.Основна мета – активний 

розвиток всебічної слухової уваги. 

Завдання диригента: аналіз виконання, 

перевірка технічних прийомів 

(співставлення технічних прийомів зі 

звуковим результатом), співвідношення 

диригування з реакцією виконавців, 

контролювання засобів виразності, 

вслуховування в оркестрову 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. Основи оркестрово-

диригентської педагогіки. Методичні 

засади побудови початкових занять з 

диригування. Навчання основним 

елементам техніки диригування. 

Роль і значення професійно-

орієнтованих дисциплін у формуванні 

диригента оркестру. Загальні методичні 

принципи, форми і методи проведення 

індивідуальних занять. Вимоги до 

написання робочих програм, структура 

та їх зміст.  

Диригентське мистецтво та традиції 

навчання диригування в 

інструментально-оркестровій 

педагогіці. Мистецтво оркестрового 

диригування як цілісна система творчої 

взаємодії з інструментальним 

колективом. Особливості професії 

оркестрового диригента. Видатні 

зарубіжні та вітчизняні оркестрові 

диригенти. Основні завдання диригента 

і сучасного інструментального 

колективу. Функціональна специфіка 

роботи оркестрового диригента. 

2 практична Орієнтування в 

навчально-

методичній 

документації, 

оволодіння 

основами 

підготовки 

викладача до 

занять, оволодіння 

методикою та 

навичками 

репетиційної 

роботи з 

оркестром 

(ансамблем) будь-

якого складу. 
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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 оркестрового 

диригування, аналіз їх специфіки. 

Особливості роботи над 

інструментальними творами в процесі 

індивідуальних занять. Творчий процес 

матеріалізації у реальному звучанні 

виконавського задуму. Художнє 

переконання в інструментальному 

виконавстві, що характеризується не 

тільки технічною майстерністю, а й 

усвідомленням: форми, фактури, 

специфіки інструментального 

колективу в цілому, способів 

звуковедення, характеру виконання 

ладових особливостей тощо. 

Техніка диригування, її специфічні 

прийоми як засоби, за допомогою яких 

диригент спілкується з колективом. 

Початковий етап навчання 

оркестровому 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 

скутості 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-якій долі такту. 

Значення ауфтакту, його різновиди 

(міждольовий, 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.  

Робота з диригентською паличкою. 

Типові недоліки диригентського 

апарату у студентів-початківців і 

методи їх усунення. Вправи для 

формування і розвитку у студентів 

основних елементів диригентської 

техніки. 

Навчальний репертуар для засвоєння 

диригентської техніки, для 

удосконалення диригентсько-

оркестрової 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 

інструментальними колективами). 

Орієнтовний навчальний репертуар. 



Тема 2.5. Основні етапи самостійної 

роботи майбутнього диригента над 

оркестровою партитурою. 

Значення володіння методами аналізу 

інструментальних творів для 

викладання оркестрових  дисциплін 

інструментально-оркестрового циклу. 

Структура і система основних понять: 

види інструментальної творчості, 

жанри інструментальної музики, 

оркестрова фактура,  інструментально-

оркестрове та ансамблеве письмо, 

прийоми оркестрового викладу, 

інструментування, інструментально-

оркестровий стиль. 

Методика вивчення інструментального 

твору. Детальний аналіз партитури та 

ілюстрація її у фортепіанному 

виконанні, або виконання на власному 

музичному інструменті окремих партій, 

внутрішнє слухання твору, послідовне 

програвання «про себе».  

Основоположні принципи аналізу: 

підхід до інструментального твору як 

до художнього феномену музичної 

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 оркестрової 

фактури в цілісному обсязі форми.  

Комплексний аналіз оркестрової 

(ансамблевої) партитури: історико-

стилістичний, музично-теоретичний, 

виконавський. 

Самостійна робота над оркестровою 

(ансамблевою) партитурою як процес 

самопідготовки та самовдосконалення 

професійної майстерності, що 

здійснюється на першому етапі 

моделювання і передбачає: 

1. Здійснення історико-стилістичного 

аналізу партитури: 

1.1.Розкриття ідейно-образного змісту, 

розуміння стилістичних особливостей 

музики як історичної категорії, 

особливостей композиторського 

письма; уміння визначити їх місце в 

культурно-історичному контексті, 

2 практична Орієнтування в 

навчально-

методичній 

документації, 

оволодіння 

основами 

підготовки 

викладача до 

занять, оволодіння 

методикою та 

навичками 

репетиційної 

роботи з 

оркестром 

(ансамблем) будь-

якого складу. 
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4 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування,  

вирішення завдань 

100 



національних традицій; їх значимість та 

ідейно-естетичну спрямованість на 

виховання суспільства; ознайомлення з 

творчістю композитора, етапами 

(функціонування інструментальних 

творів в історичному зрізі епох) та 

характерними ознаками їх творчості 

(стилі, жанри);  

1.2.Визначення жанру твору – 

інструментальна мініатюра, циклічна 

або сонатна, сюїтна форми, обробка 

народної музики та інш.;  

1.3.Слухове проникнення в деталі 

музичного змісту шляхом озвучення 

партитури на музичному інструменті;  

 2. Здійснення музично-теоретичного 

аналізу партитури: 

 форма: багаторівнева система 

музичної форми; функціональна і 

структурна характеристики: функція-

джерело (сталі функції - імпульс, 

розвиток, завершення; логічні - вступ, 

виклад теми, серединно-розвиваюча, 

зв’язуюча, заключна); структура як 

носій художнього змісту; композиційне 

відхилення як засіб розвитку музичної 

форми; єдність змісту і форми твору; 

традиції і новаторство; 

 фактура (теоретичне 

обґрунтування) як сукупність засобів 

музичного викладу, обумовлених 

змістом твору, композиційними 

принципами, специфікою музичних 

інструментів та складом оркестру 

(ансамблю), звуковеденням, штрихами 

та артикуляцією, виразними і 

технічними можливостями музичних 

інструментів; визначення видів 

фактури: гомофонна, гармонічна, 

(гомофонно-гармонічна, акордово-

гармонічна), поліфонічна (контрастна, 

імітаційна, підголоскова), мішана); 

параметрів  (висотно-регістрові, часові, 

глибинні); елементів (мелодія, бас, 

окремі голоси, супровід) тощо; 

✓  тематизм: діастематика та її 

горизонтальний (мелодія як 

вираження головної музичної думки, 

мелодика як сукупність мелодій) і 

вертикальний (гармонія) виміри; 

музичний синтаксис ( субмотив, 

мотив, лейтмотив, фраза, речення, 



період, каденція); 

✓  компоненти музичної тканини 

(ритм, поліритмія, метр, поліметрія 

тощо); 

✓  ладотональний план: ладові та 

поліладові системи, лади народної 

музики; модуляції та відхилення як 

засоби композиційного розвитку; 

✓  гармонія як засіб музичної мови, 

як функціональна система 

закономірних співвідношень акордів 

та акордових сполук, що складають 

музичну тканину; 

✓  каданси: автентичні, плагальні, 

повні, не повні, довершені, 

недовершені, половинні, заключні; 

✓  традиції і новаторство. 

3. Виконавський аналіз. Пошук засобів 

найкращого розкриття художнього 

образу твору. Відбір диригентських 

прийомів для виконання твору, аналіз 

технічних завдань. Уміння виразити 

різний емоційний стан в музиці мовою 

жестів. Розвиток професійного 

мислення майбутнього диригента.  

Заключний етап – підсумки самостійної 

роботи над твором, оцінка та 

систематизація результатів, планування 

репетиційної роботи з 

інструментальним колективом. Умови 

творчого спілкування викладача й 

студента в процесі художньо-

педагогічного аналізу 

інструментальних 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 оркестру(ансамблю) 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. Переймаючись досвідом 

наставників, студенти формують і 



розвивають свої власні механізми 

керуючих, регулюючих та 

контролюючих дій, випрацьовують 

власні методи та технологію 

інструментально-оркестрової роботи.   

В основі самопідготовки студента - 

процеси самовдосконалення знань, 

умінь та практичних навичок для 

подальшої роботи з інструментальним 

колективом, 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 

дозволяє 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 слух, музичну пам ять, 

гостре відчуття темпоритму; бути 

толерантним в стосунках з 

оркестрантами (ансамблістами) і стати 

взірцем для своїх колег. Правильно 

організовані мануальні дії диригента як 

запорука формування поглибленого 

психологічного контакту між 

диригентом і виконавцями. 

Засоби музичної виразності в 

диригуванні. 

Розкриття образу твору за допомогою 

рухів. 

Передача оркестру 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 звуку 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 оркестрових 

партіях, на різних долях такту, що 

виконуються неодночасно). Фермати на 

паузі, тактовій рисці, цезурі. 

Основні види пауз (на долях такту, на 

частинах долей такту, на повному 

такті). Прийом «відкладання» пауз. 

Люфтпауза, генеральна пауза. 

Виконання пауз у характері 

інструментального 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. Розподіл 

функцій рук в музичних творах. 

Самостійна роль лівої руки. Залежність 

функцій рук від характеру, динаміки, 

темпу, фактури оркестрового 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 із 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 

оркестрової звучності і художнє 

виконання твору. Художня уява, міміка 

і пантоміма, використання образних 

символів (коментарі до художнього 

образу та до характеру музики).  

Зв’язок техніки диригування з 

художнім образом музичного твору. 

Художньо-творча матеріалізація 

інструментального 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. 

Тема 3.1. Музичний звук як матеріальна 

основа музики. Тембр і звуковимова. 

Звуковий відбір у музичній практиці. 

Музичні інструменти й голос як 

інструмент. 

Музичний звук як фізичне та 

психофізичне явище, як матеріальна 

основа , субстрат музичних форм. 

Розвинутість звукових уявлень як 

відображення реальних фізичних 

звучань. Наочно-чуттєві образи, їх 

збереження в людській пам`яті та 

відображення звукового світу в 

свідомості людей. Загальні аспекти 

теоретичного мовознавства та 

інструментальної музики – фонологічні. 

Вивчення природи звуку, зокрема 

музичного, є найпершою ознакою 

вивчення різнорідності рухів, адже звук 

і є, рухом , який можна почути. Саме 

музичний, а найбільш наближений до 

практичної уяви цього явища, 

інструментальний звук - матеріальна 

основа музики. Кожен звук має цілий 

ряд фізичних властивостей, зокрема: 

тривалість, амплітуду, частоту 

коливання, або спектр частот, часову 
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структуру коливального процесу, 

довжину хвилі, реверберацію та ін. 

Саме це відповідає визначеним 

музично-психологічним 

характеристикам інструментального 

звуку: висота (інтонація), гучність 

(динаміка), умовна тривалість (ритм), 

тембр (скісний зв`язок з регістрами та 

класифікацією музичних інструментів), 

характер звуковимови (артикуляція, 

звуковедення та штрихи). Тембр як 

елементарна, неподільна психологічна 

характеристика звуку, його 

забарвлення, завдяки якому 

розрізняються звуки однієї висоти у 

виконанні різних музичних 

інструментів. Гармонічні та 

негармонічні обертони. Звуковимова 

або звуковедення як процес зміни 

амплітудного вигляду звука, який добре 

вловлюється слухом , у процесі 

звукового відбору в музичній практиці. 

Часова структура нестаціонарних 

коливань. Обмеження в звуковому 

сприйнятті: тони та шуми. Джерела 

музичного матеріалу. Розвиток 

музичних інструментів та їх творці. 

Голос людини як джерело музичного 

матеріалу.  

Тема 3.2. Музичне мовлення. 

Інтонаційно-мовна організація 

музичного матеріалу. Ритм, метр і 

темп музичного інтонування. 

Звуковисотна організація музичного 

інтонування. Ладова організація 

музичного інтонування. 

Зв`язок музики і мови як основних 

форм суспільних комунікацій та як 

особливі форми мислення, що 

оперують поняттями (вербальне 

мислення). 

Спільність походження та відмінності 

словесної мови й музики. Інтонації 

словесної мови; прагнення їх 

відтворювання в інструментальній 

музиці видатних композиторів. 

Інтонація як основа генетичної 

спорідненості й постійної взаємодії 

музики і словесної мови. Музична 

інтонація- найважливіший , основний 

засіб художнього відображення 

об`єктивної дійсності. 
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Музика як мовне мистецтво, засноване 

на інтонуванні та сприйманні 

інтонованого звуку. 

Основні галузі музичного мовлення: 

морфологічна, синтаксична, лексична. 

Ритм як часова структура будь-якого 

процесу. 

Музичний метр як сукупність 

принципів організації музичного ритму. 

Метро-ритм як метрично 

впорядкований ритм музичної форми. 

Його тактова організація. Типи 

метроритмічної організації музичного 

інтонування які сформувалися 

історично та набули стійких форм 

(основні ритмічні формули). Темп як 

складова частина музичного мовлення. 

Звуковисотна модуляція та 

звуковисотна лінія. Стрій музичного 

інтонування. Звукоряд. Звуковисотний 

алфавіт. Звуковисотна система. 

Лад як інтегративний закон 

звуковисотної модуляції та ритму 

інтонування. Типи ладової організації 

музичного інтонування. 

Тема 3.3. Музичний синтаксис. 

Синтаксична будова музичного 

мовлення. Організація музичної 

динаміки та артикуляції. 

Музичний синтаксис як порядок 

членування інтонаційного мовного 

потоку й виділення в ньому смислових 

елементів і побудов. 

Синтаксична будова музичного 

мовлення як порядок поєднання 

інтонаційних форм у осмислений 

музично-мовний потік. 

Загальні положення музичного 

синтаксису. Значення цезури в 

музичному мовленні. Каданс як цезура. 

Синтаксичні елементи й синтагми 

музичного мовлення. Синтаксичний 

ритм. 

Динаміка як важливий фактор мовної 

організації. Динаміка музичного 

інтонування. Класифікація динаміки та 

різновиди динамічних нюансів. 

Артикуляція як міра роз`єднання або 

злитості сусідніх тонів і фрагментів 

музичного інтонування. Артикуляція як 

один з компонентів та засобів 

фразування. Головні фактори 
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формування артикуляції. 

Звуковедення та штрихи. 

Тема 3.4. Мелодія. Гармонія. Музична 

фактура. Типологія музичної фактури. 

Мелодія як інтонаційна послідовність, 

виражена однією індивідуалізованою 

звуковисотно-ритмічною структурою, 

яка дозволяє відрізнити її від будь-яких 

інших інтонаційних явищ. 

Типи мелосу і функціональне 

призначення мелодії в музичному творі. 

Співзвуччя та акорди в музичному 

мовленні. Взаємодія властивостей 

гармонічних елементів. 

Фактура як звукова тканина музичного 

мовлення, яка складається з 

мелодичних ліній і співзвуч. Фактура як 

засіб музичної виразності. Класифікація 

типів музичної фактури: мелодичний 

склад (монодійна та одноголосно-

поліфонічна або прихована поліфонія); 

гармонічний склад (акордова 

моноритмічна, акордова фігураційна); 

мелодико-гармонічний склад 

(гомофонно-гармонічна, поліфонно-

гармонічна). 

Виражальні можливості ритму в 

багатоголосній музиці та їх прямий 

зв`язок з типологією фактури. 
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Тема 3.5. Музична композиція: основні 
властивості та принципи. Музична 

інтерпретація, стилістика та 
жанрове різноманіття 

інструментальної музики. 
Музична композиція як витвір 
мистецтва: організоване за певними 
правилами, структуроване, викладене 
логічно, послідовно та цілісно 
мовлення. 
Логіка та драматургія музичної форми. 
Тема та інші складові елементи 
музичної композиції. 
Спосіб викладу музичного матеріалу. 
Принципи формотворення. 
Класифікація композиційних форм. 
Пісенний період у європейській 
інструментальній музиці. 
Інструментальні варіації на основі 
незмінної функціонально-гармонічної 
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послідовності (по типу «чакони»).  
Інтерпретація інструментальних творів 
як головна особиста риса професійного 
інструменталіста-виконавця. 
Музичний стиль та його основні 
категорії. 
Музичний жанр та його різновиди в 
інструментальній музиці. 

конспектування, 

тезування, анотування,  

вирішення завдань 

 90  Всього:100*0,25 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, FL Studio, Finale 2014.5 для роботи з освітнім контентом 

дисципліни та виконання передбачених видів освітньої діяльності. 
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528 с. 

28. Черкаський Л. М. Поняття про музичний інструмент. Які інструменти ми 

називаємо народними? / Л. М. Черкаський. – Рівне : Перспектива, 2012. – 

132 с. 

29. Черкаський Л. М. Поняття про музичне інструментознавство / Л. М. 

Черкаський. – Рівне : Перспектива, 2014. – 132 с. 
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2. Назаренко М. П. Актуальні проблеми інструментально-виконавської 
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Осеннева. – Москва : Академия, 2013. – 273 с. 

4. Павлюченко С. Елементарна теорія музики / С. Павлюченко. – 4-е вид. – 

К., 1980. – 159 с. 
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Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи [Електронний ресурс] : навч. 

посібник / А. І. Кузьмінський. – Режим доступу : http://www.info-

library.com.ua/books-book-105.html. – Назва з екрана. 

2. Осеннева М. С. Методика музыкального воспитания [Електронний ресурс] 

: учеб. пособие / М. С. Осеннева. – Режим доступу : 

https://docplayer.ru/37120821-Teoriya-i-metodika-muzykalnogo-

vospitaniya.html. – Назва з екрана. 

3. Ростовський О. Я. Теорія і методика музичної освіти [Електронний ресурс] 

: навч.-метод. посібник / О. Я. Ростовський. – Режим доступу : 

http://194.44.152.155/elib/local/r620.pdf. – Назва з екрана. 

4. Сверлюк Я. В. Концептуалізація компетентнісного підходу в 

диригентсько-оркестровій освіті [Електронний ресурс] / Я. В. Сверлюк // 

Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи 

Гоголя]. Серія : Психолого-педагогічні науки. – 2013. – № 1. – С. 66-70. – 

Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2013_1_17. – Назва з 

екрана. 

5. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи [Електронний ресурс] : навч. 

посібник / М. М. Фіцула. – Режим доступу : 

http://librarium.inf.ua/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%
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%BE%D1%97_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D1%84%

D1%96%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4

%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.html. – Назва з 

екрана. 

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. 

 

http://librarium.inf.ua/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D1%84%D1%96%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.html
http://librarium.inf.ua/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D1%84%D1%96%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.html
http://librarium.inf.ua/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D1%84%D1%96%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.html


 

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 (застосовувати теоретичні фахові і 

педагогічні знання на практиці; 

орієнтуватися у навчально-методичній 

документації; 

володіти методикою викладання 

інструментально-оркестрових 

дисциплін з лекційно-практичною та 

індивідуальною формами навчання). 

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 

Розробник силабусу  
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Завідувач кафедри       Піхтар О.А. 

 

Силабус затверджено 

на засіданні кафедри музичного мистецтва 

від 25.05.2020  

протокол №13 

 


