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Мета курсу — полегшення і прискорення адаптації студентів до 

реальних умов їх майбутньої професійної діяльності, творче осмислення теорії, 
підготовці майбутніх музикантів до всіх функціональних обов’язків, що 
покладаються і як на керівника музичного колективу, активного пропагандиста 
музичної культури та мистецтва, а також у формуванні музично-виконавських і 
педагогічних знань, умінь і навичок, необхідних для художнього, творчого 
спілкування з людьми. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна пов’язана з такими фаховими 
предметами як: «Українська мова (за проф. спрям.)», «Іноземна мова», «Робота 
з концертмейстером над вокальним репертуаром», «Сольний спів», 
«Фортепіано», «Вікова фізіологія та гігієна голосу», «Інструментознавство», 
«Теорія музики», «Сольфеджіо», «Основи музичної композиції», «Аналіз 
музичних творів», «Гармонія». 

 Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: – забезпечення зв’язку теоретичних знань фахових 
дисциплін з реальним педагогічним процесом, використання їх у розв’язанні 
конкретних навчальних, розвивальних і виховних завдань, а відтак формування 
у студентів психологічної готовності до роботи в колективі; виховання у 
студентів стійкого інтересу і любові до професії вчителя музичного мистецтва, 
формування умінь та навичок, що сприяють розвиткові у них професійних 
якостей вчителя, потреби в педагогічній освіті; усвідомлення значущості 
соціально-психологічних, психологічно-педагогічних, методичних та творчих 
основ взаємодії учня й вчителя;  підготовка студентів до державних іспитів та 
збір матеріалів до написання наукових робіт;  знайомлення студентів із 
сучасним станом навчально-виховної роботи в школі, передовим педагогічним 
досвідом і їх включення до розв’язання посильних навчально-виховних питань; 
художньо-виконавський розвиток студентів; адаптація музично-виконавських і 
педагогічних умінь та навичок, отриманих студентом у процесі навчання, до 
умов професійної діяльності викладача музики, зокрема інтерпретації та 
анатоції музичних творів;  формування у студентів навичок організації і 
проведення музично-освітньої діяльності; виховання у них самостійних 
індивідуальних творчих здібностей і вмінь; нагромадження виконавського 
репертуару для проведення концертів та виступів. 

Програмні результати навчання (ПРН):  
знати: специфіку роботи диригента, групи оркестрових інструментів та 

їхні технічні і тембральні особливості; 
 вміти: грати на одному чи декількох з оркестрових інструментів в 

ансамблі; акомпанувати у складі оркестру солістам-інструменталістам, 
солістам-вокалістам, хоровим і танцювальним колективам; використовувати 
набутий досвід у подальшій роботі з навчальними колективами; 



 володіти: професійними навичками виконавської та творчої діяльності; 
навичками ансамблевого музикування в групах різних складів у концертно-
виконавському та репетиційному процесах; музично-аналітичними навичками 
жанрово-стильової та образно-емоційної атрибуції музичного твору при 
створенні виконавських та музикознавчих інтерпретацій; термінологією 
музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом; вмінням 
підбирати акорди та транспонувати мелодію й тональність музичної композиції.   
Зміст навчальної дисципліни 

Ознайомлення з роботою оркестрів та специфікою управління 
колективом диригента. Робота над партитурою. Оркестрові твори, твори з 
супроводом, твори для солістів з оркестровим супроводом. Репетиційна робота 
диригента. Робота над диригентськими жестів. 

Розучування фрагментів творів до їх художнього виконання в цілому. 
Інтерпретація музичних творів та їх стильові особливості. Репетиційна робота 
диригента. Робота над окремими фрагментами творів, оркестрування, 
інтерпретація та художнє виконання. Манера і техніка диригента: жести, 
міміка, образність, уміння управляти колективом. 

Функції оркестрових колективів. Виконання сольних оркестрових 
творів, акомпанемент солістам та супровід танцювальній групі ансамблю. 
Робота над концертним виконанням творів. 

 
Загальний обсяг навчальної дисципліни становить 4 кредити ЄКТС (120 

годин), у тому числі 60 години – це аудиторні навчальні заняття і 60 годин – це 
самостійна та індивідуальна робота студента. 


