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Мета курсу — вид творчої діяльності, який сприяє формуванню 

позитивних емоцій, інтересів, виконавських навичок (ансамблевих), творчих 
здібностей, іміджу та успішності; утверджує почуття товаристськості, 
толерантності, відповідальності, запитанності, естетичної насолоди..  

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна пов’язана з такими фаховими 
предметами як: «Історія української музики», «Інструментознавство», «Основи 
музичної композиції», «Історія мистецтв», «Історія зарубіжної музики», 
«Аналіз музичних творів», «Сольний спів», «Хореографія», «Сценічна мова», 
«Інформаційно-комунікаційні технології в галузі музичного мистецтва», «Арт-
менеджмент», «Педагогіка і психологія», «Сценічний рух», «Фортепіано» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: забезпечення теоретичної і практичної готовності 
студентів до керівництва музично-творчими колективами (професійними, 
навчальними, аматорськими); розвиток інтонаційно-слухових, колективно-
ансамблевих виконавських навичок, ладо-гармонічних, емоційно-емпатійних 
уявлень та відчуттів; знання методів, принципів організації музично-творчого 
колективу; формування умінь художньо-естетичного обґрунтування 
виконавської інтерпретації музичного твору. 

Програмні результати навчання (ПРН):  
знати: рівень виконавської майстерності різних колективів за жанром та 

стилем; теоретичні та методологічні підходи, принципи колективного 
музикування як основи практично-творчої діяльності; технологію навчання 
музичної грамотності; методику та специфіку організації творчих колективів 
різних напрямків; художньо-естетичні вимоги до підбору репертуару; 
технологію проведення репетицій;  

вміти: робити переклади, аранжування, інструментування для 
визначеного складу виконавців;  синтезувати мовленнєве ладово-інтонаційне та 
ритмічне формотворення музичного образу; працювати з методичною та 
нотною літературою; 

  володіти: соціальними навичками (аналітико-слуховими, вокальними, 
диригентськими, інструментальними та ін.); продукуванням організаторських, 
музично-творчих, комунікативних, науково-дослідницьких, психолого-
педагогічних умінь.. 

Зміст навчальної дисципліни 
Мета, завдання, особливості діяльності музичного колективу. 

Технологія створення та організації творчого колективу. Принципи та методи 
роботи з творчим колективом. 

Специфіка професійної діяльності керівника-диригента творчого 
колективу. Генезис та історичні етапи розвитку виконавсько-диригентського 
мистецтва. Професійна підготовка диригента-керівника як педагогічна 
проблема. Зміст та педагогічні умови формування диригента творчого 



колективу у вищому навчальному закладі. Особливості і тенденції розвитку 
сучасного музичного виконавства (інструментального, хорового, естрадного). 

Репетиція як основа колективного музикування. Психологічна 
адаптація учасників колективу. Репертуар. Особливості підбору репертуару для 
музичного колективу. Організаційні основи функціонування музично-творчого 
колективу класифікація музичних колективів за віком, стилем, типом; 
технологія створення, принцип та методи роботи з творчим колективом). 

Диригентсько - виконавська діяльність керівника музичного 
колективу. Робота диригента над партитурою. Орієнтовний план роботи над 
партитурою. Вимоги до диригента під час проведення репетицій. Репертуар як 
основа функціонування колективу (тематичний, жанровий, стильовий підбір 4-5 
аудіо, відео творів у запису). 

Система домашньої роботи диригента. Методи самостійних занять. 
Методика використання звукозапису в підготовчо-репетиційній роботі. 
«Диригентське бачення» партитури (орієнтовний план роботи над партитурою, 
вимоги до диригента під час проведення репетицій). 

Слухова увага диригента. Робота диригента над штрихами. Робота 
керівника над мовленнєвими формами спілкування з виконавцями. Технічно-
ритмічні вправлення в колективному музикуванні. Психологія колективної 
творчості. Самостійна робота диригента (методи самостійних занять, методика 
використання звукозапису в підготовчо-репетиційній роботі). 

Технологія організаційно-творчого процесу. (Психологічна адаптація 
учасників. Репетиція як основа колективного музикування.) 

Основи виконавської майстерності. (Робота над штрихами, динамікою, 
фразуванням, дикцією, агогікою, метро ритмікою) 

Практикум роботи з творчим колективом. Музично-інтерпретаційний 
аналіз партитури художніх творів. Практикум роботи з творчим колективом (2 
різнохарактерні твори). Музично-інтерпретаційний аналіз партитури художніх 
творів. Практикум роботи з творчим колективом (фрагменти 2-ох 
різнохарактерних творів з оркестром, ансамблем, хором). 

 
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. 
                                                            


