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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Методологія викладання фаху 

(диригування) 

Викладач Серганюк Любов Іванівна канддидат 

мистецтвознавства, професор кафедри 

методики музичного виховання та 

диригування 
 

Контактний телефон викладача 067 7932032 

E-mail викладача umtaliu@gmail.com 

Формат дисципліни очна-заочна  

Обсяг дисципліни 90 годин 

Посилання на сайт дистанційного 

навчання  

- 

Консультації  2 години 

2. Анотація до курсу  
Оскільки студенти вищих навчальних закладів здобувають вищу освіту відповідного 

ступеня за обраними спеціальностями, то отримання кваліфікації викладача передбачає 

вивчення методології викладання фаху. Кваліфікація хормейстера, диригента, викладача 

професійного навчально-виховного закладу передбачає вивчення методики викладання 

фахових дисциплін, яка ґрунтується на основних положеннях методики викладання 

«фаху». Курс методики включає такі модулі: методика викладання фахових дисциплін як 

навчальна дисципліна у підготовці фахівців музичних спеціальностей; теоретико-

методичні основи формування інтелектуально-художнього мислення як складова 

виконавської майстерності диригента; психофізіологічні основи формування навичок 

повноцінної роботи та скоординованості диригентського апарату як складової 

виконавської майстерності; творчий процес роботи з музичним твором. Навчальна 

дисципліна «Методологія викладання фаху (диригування)» належить до циклу вибіркових 

дисциплін освітньої та практичної підготовки магістерських освітньо-професійних 

програм  і має за мету надання студентам знань та вмінь організації навчального процесу з 

вивчення професійно орієнтованих дисциплін у вищих навчальних закладах Ш й ІV рівнів 

акредитації. Передуючи науково-педагогічній (асистентській) практиці студентів 

магістрантів, навчальна дисципліна, знайомить їх зі структурою вищої освіти в Україні, її 

інтеграцією в Болонський освітній процес, основними нормативами діяльності вищих 

навчальних закладів, типовою структурою та нормативами матеріально-технічного, 

навчально-методичного, інформаційного і кадрового забезпечення навчального процесу; 

структурою і змістом галузевих стандартів вищої освіти України та навчальних планів з 

напрямів і спеціальностей галузі знань 014 Середня Освіта (Музичне мистецтво), 

забезпечує набуття майбутніми викладачами первинних знань і вмінь щодо підготовки й 

проведення аудиторних занять, організації самостійної навчальної діяльності студентів, 

здійснення поточного й підсумкового контролю знань змісту фахових дисциплін.                                                                            

Зміст дисципліни «Методологія викладання фаху (диригування)» включає навчання та 

виховання кваліфікованого диригента-професіонала, який відповідав би високим вимогам 

сучасного мистецтва, педагога і виконавця, керівника хорового колективу. Дана 

дисципліна сприяє  формуванню світогляду диригента шляхом поглиблення знань у галузі 

історії української і світової музичної культури, естетики, історіографії тощо; 

поглиблення теоретичних знань, диригентських навичок, вдосконалення дириґентської 

майстерності; пошук нових прийомів і виконавських засобів для формування 

самостійного виконавського обличчя диригента. Курс методики включає такі модулі: 

методика викладання фахових дисциплін як навчальна дисципліна у підготовці фахівців 

музичних спеціальностей; теоретико-методичні основи формування інтелектуально-

художнього мислення як складова виконавської майстерності диригента; 

психофізіологічні основи формування навичок повноцінної роботи та скоординованості 



диригентського апарату як складової виконавської майстерності; творчий процес роботи з 

музичним твором.  Майбутній викладач фаху має знати: основи педагогіки, психології та 

наукового педагогічного дослідження; цілі, завдання, зміст, форми, методи і засоби у 

галузі музичної освіти; методику викладання фаху (гри на музичному інструменті); 

теоретичні основи музичного мистецтва, структуру та принципи формоутворення 

музичної мови; теорію та практику виконавської майстерності; педагогічний репертуар, 

передбачений навчальними програмами з фаху; основні принципи планування навчально-

виховного процесу та ведення необхідної навчальної документації, форми контролю; 

основні стильові напрями, процеси розвитку української та світової культури минулого й 

сучасності; сучасні досягнення музичної педагогіки в Україні та країнах зарубіжжя; 

сучасні державні нормативні документи МОН України, постанови з питань розвитку 

суспільства, культури й мистецтва. Майбутній викладач фаху повинен вміти: створювати 

індивідуальні програми розвитку особистості для кожного студента, враховуючи рівень 

музичних здібностей, можливостей, прагнень, працелюбства та художніх вподобань; 

вдосконалювати виконавську майстерність інструменталіста у технічному та 

інтелектуально-художньому відношенні; застосовувати знання з музично-теоретичних та 

навички з музично-практичних дисциплін професійної підготовки на заняттях з фаху; 

планувати та реалізовувати творчий процес роботи з музичним твором; накопичувати та 

«тримати у формі» виконавський репертуар; використовувати придбані знання та навички 

у професійній діяльності; організовувати навчально-виховний процес: постановка 

завдання, організація самостійної роботи, стимулювання активності й самостійності, 

корегування та контроль діяльності, оцінювання її результатів; встановлювати критерії 

оцінювання якості навчальної діяльності студентів; визначати оптимальні форми та 

методи здійснення контролю; розуміти, узагальнювати та враховувати у своїй професійній 

діяльності сучасні тенденції в музичному мистецтві і музичній педагогіці; формувати в 

українському суспільстві національну свідомість, гуманістичну мораль, художньо-

мистецькі цінності. Вищевказані знання, уміння і навички спроможний забезпечити курс 

методології викладання фаху саме тому, що упродовж вивчення згаданої дисципліни 

студенти, здобуваючи теоретичні знання, щоразу закріплюють їх практично, формуючи 

уміння і навички для майбутньої професійної діяльності. Отже, курс методології 

викладання фаху – це дієвий чинник результативності професійної діяльності 

майбутнього викладача – диригента. 

 
             

 

3. Мета та цілі курсу 

Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія викладання фаху 

(диригування) у ВНЗ та загальноосвітніх навчальних закладах» є теоретико-методична 

підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва до практичної роботи в закладах 

загальної середньої освіти, майбутнього викладача музичного мистецтва до практичної 

роботи в закладах вищої освіти, формування професійної компетентності вчителя і 

викладача спроможного розв’язувати актуальні проблеми художньо-естетичного 

виховання молоді. Предмет має на меті прищепити студенту любов до хорового 

мистецтва, виховати ідейно переконаного, естетично розвиненого фахівця;  підготувати 

студента до організації й здійснення вокально-хорової діяльності учнів шкіл різного типу 

в умовах урочної та позакласної роботи; допомогти студенту оволодіти диригентською 

технікою, елементами педагогічної й виконавської майстерності; сформувати у майбутніх 

вчителів музичного мистецтва професійні компетенції управління хоровим співом в 

умовах індивідуальних занять. Метою навчальної дисципліни є також формування у 

студентів здатності: використовувати психолого-педагогічні та фундаментальні знання 

для розв'язання практичних задач викладання фахових дисциплін у вищих навчальних 

закладах; прогнозувати напрямок розвитку викладання фахових дисциплін стосовно до 

вимог розвитку сучасного суспільства; модифікувати методики викладання фахових 



дисциплін у вищих навчальних закладах відповідно до сучасних вимог суспільства; 

системно підходити до організації навчання фахових дисциплін та контролю знань 

студентів у вищій школі; враховувати психологічні особливості ученнєво-пізнавальної 

діяльності та застосовувати методи її активізації; 6 здійснювати педагогічне спілкування, 

дотримуючись загальноприйнятих норм поведінки і моралі у професійних відносинах.  

Мета викладання спецкурсу «Методологія викладання фаху (диригування)» полягає у 

формуванні педагогічних засобів професійного розвитку у процесі професійної  

підготовки   магістрів освітнього напряму з педагогічною спеціалізацією; оволодінні 

науково-теоретичними основами методики викладання диригування, як складової 

навчальної дисципліни музично-педагогічної освіти у вищій школі, та всіх профільних 

дисциплін диригентської освіти; розширити і професійно загострити тематику 

теоретичної та методичної підготовки майбутнього хормейстера, зміст якої не 

охоплюється  повністю рамками стандартних дисциплін  - хорознавством та методикою 

роботи з хором; підготовка фахівців - диригентів, хормейстерів до практичної роботи в 

якості викладачів спеціальних дисциплін в музичних училищах, училищах мистецтв, 

педагогічних училищах. 

 «Методологія вкладання фаху (диригування)» базується на вивченні таких музичних 

дисциплін: хорове диригування, теорія музики, сольфеджіо, гармонія, фортепіано, аналіз 

музичної форми, читання хорових партитур, хоровий клас, вокальний клас, хорознавство, 

аранжування, педагогіка, психологія, музична психологія. Дисципліна «Методика 

викладання спеціальних дисциплін» є однією з профілюючих дисциплін, що визначають 

кваліфікацію випускника як викладача. Дисципліна дає основні знання про зміст, 

організації, формах і методах ведення предметів спеціального циклу («Диригування», 

«Читання хорових партитур», «Хоровий клас», «Хорознавства та методика роботи з 

хором», «Хорове аранжування», «Хорова література», «Історія хорової музики», вивчає 

теоретичні основи викладання і шляхи їх практичного втілення. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методологія викладання фаху 

(диригування)» є: 

- сформувати у студентів цілісну систему поглядів на музично-педагогічний процес;   

- сприяти розвитку інтересу до педагогічної праці, потреби розглядати її з позицій 

сучасних вимог;  

- забезпечення компетентності у реалізації завдань модернізації й активізації вивчення 

музичних дисциплін задля створення інноваційного, інформаційного навчального 

середовища; сформувати у студентів професійні компетентності для подальшої роботи з 

хоровим, вокальним колективом; 

- познайомити студентів із системою диригентського, вокального виконавства, 

найкращими творами українських та закордонних композиторів минулого і сучасності; 

- сприяти формуванню навичок організаційно-методичної роботи в хоровому та 

вокальному колективі; 

- виховувати у студентів любов до вокально-хорового мистецтва та виконавської 

діяльності; 

- виробити навички вокально-хорового самовизначення в контексті технологічного та 

художнього втілення творів; 

- засвоїти вокально-хорові компетентності, необхідні для проведення практичної роботи зі 

співацьким колективом; 

- розвинути художнє мислення, оволодіваючи комплексом музично-виразних засобів в 

творчому процесі виконання вокально-хорової музики; 

- отримати досвід виконавської практики; 

- вдосконалення педагогічної майстерності майбутніх хорових диригентів; 

- піднесення диригентської майстерності з метою впровадження в хорову практику творів 

різних стилів і жанрів; 

- оволодіння інноваційними педагогічними методиками викладання музичного мистецтва; 



- формування необхідних для професії вмінь і навичок, вміння їх використовувати в 

реальній практиці;  

- ознайомити майбутніх фахівців з науково-теоретичними основами диригування як виду 

мистецтва, його науковим апаратом; 

- сприяти систематизації знань, удосконалення технічних навичок набутих в курсі 

практичного диригування; 

- забезпечити методичну підготовку до викладання диригування у вищих навчальних 

закладах музично-педагогічної освіти; 

- прищепити навички самостійної роботи з фаховою літературою, орієнтації в ній, а також 

закласти навички формування навчально-художнього репертуару з диригування. 

- формувати широкий художній музичний кругозір майбутнього викладача вузів; 

- виховувати вміння самостійно мислити, критично аналізувати прочитану літературу; 

- визначати методи самостійної роботи студентів над навчально-методичними 

матеріалами спеціальних дисциплін; 

- навчити студентів складанню та виконанню практичних завдань.  

Отже, завдання курсу полягають 1) у теоретичному узагальненні історичного досвіду 

хорової творчості, виконавства та педагогіки, 2) в ознайомленні з найбільш видатною 

хорової літературою, що представляє різні стилі хорового мистецтва, 3) в освоєнні 

складних проблем вокально-хорової педагогіки і методики роботи з хором.  
 

Компетенції соціально-особистісні: 

- розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей і відносно 

природи (принципи біоетики); 

- здатність до навчання впродовж життя; 

- здатність до критики й самокритики; 

- толерантність; 

- розуміння концепцій реалізації основних освітніх програм і навчальних планів середньої 

освіти України на рівні, що відповідає державним освітнім стандартам; 

- оволодіння загальними та специфічними закономірностями навчання студентів 

музичних дисциплін; 

- забезпечення єдності навчання та виховання в навчальному процесі; 

 -впровадження інноваційних форм і технологій у процес викладання музичних 

дисциплін; 

- ознайомлення з сучасними активізуючими методиками музичного навчання з метою їх 

практичного впровадження. 

Загальнонаукові компетенції: 

- базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку 

загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання 

вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку 

суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності; 

Інструментальні компетенції: 

- здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою; 

Професійні компетенції: 

- здатність виявляти актуальні соціальні проблеми;  

- здатність здійснювати теоретичний аналіз соціальної проблеми;  

- здатність пропонувати та обґрунтовувати гіпотези на основі теоретико-методологічного 

аналізу; 

- здатність застосовувати на практиці методичні принципи для засвоєння музичних 

дисциплін, зокрема – доступності, послідовності навчання; новітні явища в музичному 

мистецтві в єдності традицій і новаторства; вміння сприймати й аналізувати твори 

музичного мистецтва; інноваційні техніки, комп’ютерні програми, інтернет-ресурси; 

- готовність здiйснювати аналiз конкретних музичних творiв з точки зору їх 

жанрово-стильових ознак, музичної форми, мовновиражальних засобів, технічних 



труднощів; 

- здатність систематизувати накопичений музичний досвід; базові уявлення про 

закономірності та явища музичного мистецтва, способи їх пояснення на методичному 

рівні;                                                                                                                                                - 

здатність застосовувати різні диригентські методики; 

- готовність здійснювати самостійний критичний та аргументований аналіз джерельних 

(документальних) матеріалів; 

 - готовність до саморозвитку, підвищенню кваліфікації та майстерності; 

- здатність користуватися символікою і сучасною термінологією музичної мови; 
- здатність до перенесення системи фахових знань у площину навчального предмету 

музичне мистецтво, структурування навчального матеріалу, проектування та організації 

власної діяльності; 
- використання виявляти музикальність, виконавські інтерпретаційні, артистичні уміння 

учителя музичного мистецтва. 
- здатність застосовувати елементи теоретичного та експериментального дослідження для 

підвищення ефективності мистецько-педагогічної діяльності; 
- здатність відчувати і демонструвати емоційну чутливість, рефлексію, ціннісне ставлення 

до музичних творів, здійснювати активне сприймання, запам’ятовування, відтворення і 

художньо-педагогічне тлумачення змісту і смислу творів мистецтва; 
- здатність до інноваційної діяльності в сфері культури, мистецтва та освіти. 
Професійні компетенції полягають у: 

-стійкій мотивації культурного зростання засобами професії і усталеному професійному 

інтересі до безперервного оновлення індивідуально-професійного ресурсу;  

- знаннях основних теорій розвитку людини засобами музичного мистецтва і розуміння їх 

основ для забезпечення оригінального використання ідей, а також проведення наукових 

досліджень; 

-здатності до системної апперцепції і інтеграції галузевого знання та подолання 

суперечностей його об’єктивації у педагогічній реальності; 

-здатності і уміннях використовувати знання для вирішення проблем особистісного 

взаєморозвитку себе і іншого у новому середовищі і культуровідповідних контекстах 

художнього розвитку людини; 

-вміннях зрозумілого донесення власної професійної позиції до фахівців і нефахівців у 

музично-педагогічній галузі; 

-навичках самостійно продовжувати навчання; 

-формуванні умінь самоорганізації творчого потенціалу відповідно до потреб професійної 

реальності і культурних вимог її вдосконалення;  

-формуванні професійного менталітету науково-педагогічного працівника музично-

педагогічної і мистецької галузей; 

-формуванні соціально-професійних і між-предметних компетенцій; 

-формуванні музично-педагогічного професіоналізму педагога-музиканта; 

-здатності до інтелектуальної автономності. 
 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 
20 

 практичні  10 год. 

самостійна робота 60 год. 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 

Курс 

(рік навчання) 

Нормативний 

/ 

вибірковий 



І 

014 Середня Освіта 

(Музичне мистецтво) 

 

1 рік 4 місяці вибірковий 

    

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, 

год 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Змістовий модуль 1. Значення курсу «Методологія викладання фаху (диригування) у 

професійній підготовці диригента хору та вчителя музичного мистецтва 

Тема 1. 

Основи психології 

диригентської 

професії. Загальні 

засади методики 

викладання 

музичних 

дисциплін. 

Класифікація 

музичних дисциплін 

лекція 1,12,13,19,

20,21,22,3

2,34,46,48,

49,59,65,9

7,81,91,92,

98,107 - 

109,133,13

5 - 140 

2  1 тиждень 

Тема 2. 

Зміст курсу 

диригування для 

вчителя музичного 

мистецтва. 

самостійна 

робота 

1,12,13,19,

20,21,22,3

2,34,46,48,

49,59,65,9

7,81,91,92,

98,107 - 

109,133,13

5 - 140 

4  1 тиждень 

Тема 3.  
Становлення 

диригування, як 

навчальної 

дисципліни. 

Науково-теоретичні 

основи викладання 

диригування. 

Особистісно-

орієнтований підхід 

до викладання 

музичних дисциплін 

лекція 2,3,7,29,32

,33,35,51 

2  2 тиждень 

Тема 4.  Дидактичні 

принципи побудови 

змісту 

диригентського 

навчання. 

самостійна 

робота 

2,3,7,29,32

,33,35,51 

2  2 тиждень 

Тема 5. Специфіка 

хорового 

диригування. 

Мануальна техніка 

(характеристика). 

Диригентський 

апарат 

(характеристика). 

практичне 5,7,9,34,43

,57,61,82,8

4,85,88,90,

96,97,102,

107,139 

2 1-5 балів 3 тиждень 

Тема 6. Загальні самостійна 5,7,9,34,43 6  3 тиждень 



питання методики 

навчання 

диригування 

майбутніх учителів  

музичного 

мистецтва 

робота ,57,61,82,8

4,85,88,90,

96,97,102,

107,139 

Змістовий модуль 2. Форми і методи викладання 

Тема 7. Робота над 

постановкою 

диригентського 

апарату Ауфтакт 

(визначення, 

характеристика, 

види).Методи 

роботи над різними 

видами 

ауфтакту.Диригентс

ькі схеми 

практичне 5,7,9,34,43

,57,61,82,8

4,85,88,90,

96,97,102,

107,139 

2 1-5 балів 4 тиждень 

Тема 8. Недоліки 

диригентського 

апарату і методи їх 

виправлення 

самостійна 

робота 

5,7,9,34,43

,57,61,82,8

4,85,88,90,

96,97,102,

107,139 

4  4 тиждень 

Тема 9. Колективні 

форми навчання. 

Індивідуальні форми 

навчання. 

лекція 19,27,28,3

2,42,51,81,

83,92 

2  5 тиждень 

Тема 10. 
Формування навиків 

роботи над 

партитурою 

самостійна 

робота 

18,62-

64,71,73,9

3,95,124 -

125, 

4  5 тиждень 

Тема 11. Вербальне 

спілкування 

диригента в роботі з 

колективом 

самостійна 

робота 

8,18,27,33,

35,36,51,6

7,87,93 

4  5 тиждень 

Змістовий модуль 3. Форми і методи викладання лекційних курсів. 

Тема 12. Методика  

викладання лекцій 

лекція 1,20,32,54,

59,91-

92,107,133 

2  6 тиждень 

Тема 13. 

Диригування 

музичних творів в 

різних темпах.. 

Диригування творів 

у різних динамічних 

показниках. 

самостійна 

робота 

35-

41,45,53,5

5,87,129 

10  6 тиждень 

Тема 14. Методика 

роботи над 

партитурою. Хорове 

сольфеджіо.   Мета і 

завдання. Форми і 

методи. Методики 

практичне 17,41,43,4

5,53,124-

125 

2 1-5 балів 7 тиждень 



Г.Струве,Ф.Гузя. 

Тема 15. Хорові 

вправи для 

вироблення 

гармонічного та 

мелодичного слуху. 

самостійна 

робота 

17,41,43,4

5,53,124-

125 

2  7 тиждень 

Тема 16. Вокальна 

робота з хоровим 

колективом. 

Особливості 

диригування творів 

великої форми. 

самостійна 

робота 

8,10,36-

37,41-

43,45,53,8

6-87,132 

6     8 тиждень 

Змістовий модуль 4. Методики викладання хорового співу 

Тема 17. Робота з 

метрономом, 

камертоном, 

фортепіано, 

концертмейстером. 

практичне 2,6,7,10,27

-28 

1 1-2 бали 9 тиждень 

Тема 18. Методики 

викладання 

хорового співу у 

дитячих колективах. 

Зарубіжні методики  

хорового виховання 

дітей (К. Орф, З. 

Кодай, Э. Жак-

Далькроз). 

Специфіка вокально 

– хорової роботи з 

різними видами 

колективів 

практичне 42,51,54,8

1,83,107,1

09,113,132

,140 

1 1-3 бали 10 тиждень 

Тема 19. Знання про 

авторів музики та 

тексту. 

самостійна 

робота 

6,14-

16,24,26,3

1,42,60,62,

66,71,75-

79,104-106 

2  10 тиждень 

Тема 20. Специфіка 

вокально –хорової 

роботи з різними 

видами колективів. 

Проблема стилю в 

хоровому 

виконавстві. 

Естетична культура 

диригента. 

лекція 

 

17-18,36-

37,41,45,5

3,70,93,12

9,132,140 

2 

 

    10 тиждень 

    

Тема 21. Музично-

теоретичний розбір 

хорового твору. 

Усний аналіз 

партитури за 

планом. Хоровий 

аналіз 

самостійна 

робота 

30,38,40-

41,47-

50,71,73,8

7,99,101,1

12,132 

6  11 тиждень 



Змістовий модуль 5. Зміст хорового освіти 

Тема 22. Методика 

викладання курсів 

«Диригування» та  

«Читання хорових 

партитур» 

лекція 

практичне 

2,33,61,63,

82,90,95,9

7 

2 

1 

 

1-3 бали 

   11 тиждень 

   12 тиждень 

Тема 23. 
Культурологічний та 

музикознавчий 

аналіз  музичних 

творів 

самостійна 

робота 

30,38,40-

41,47-

50,71,73,8

7,99,101,1

12,132 

4  12 тиждень 

Тема 24. Методи 

організації роботи 

хорового класу. 

Методи організації і 

ведення 

виконавської 

практики 

лекція 

практичне 

6,8,18,25,2

9,33,35,42,

69,89,101,

103,129 

2 

1 

 

1-3 бали 

   13 тиждень 

    

Тема 25. Вивчення 

відповідних 

матеріалів у 

підручниках. 

Знайомство з 

додатковими 

першоджерелами 

самостійна 

робота 

Навчальна

література 

Навчально 

–

наукового 

інститут 

мистецтв 

2  13 тиждень 

Тема 26.Українські 

та зарубіжні  хорові 

диригенти  (хори, 

репертуар, методи 

роботи 

лекція 

 

14-

16,18,23-

24,26, 

31,42,58,6

2,66,75-

79,104-

106,110-

122,130,13

1,134 

2 

 

 14 тиждень 

Тема 27. Слухання 

та аналізування 

відповідних 

музичних творів 

самостійна 

робота 

14-

16,18,23-

24,26, 

31,42,58,6

2,66,75-

79,104-

106,110-

122,130,13

1,134 

4  14 тиждень 

Тема 28.Технічні 

засоби диригування. 

Методи 

використання ТЗН в 

процесі освоєння 

фаху диригента. 

лекція 

 

22,59,91-

92,107,135

,139 

2 

 

 15 тиждень 

   90 годин 20 балів  
      

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу  



Комплексна діагностика знань, умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на 

основі результатів проведення поточного й підсумкового контролю знань. 

Поточний контроль з дисципліни «Методологія викладання фаху (диригування)  

здійснюється на практичних заняттях протягом всього курсу навчання і має за мету 

перевірку засвоєння магістрантами змістових модулів навчальної дисципліни та 

виховання у них постійного прагнення до самовдосконалення. 

Основні принципи поточного контролю: 

перевірка якості засвоєння магістрантом теоретичного матеріалу; 

перевірка виконання практичного завдання; 

перевірка самостійно підготовлених доповідей;  

перевірка самостійно підготовленого практичного завдання. 

поглибити  знання з історії диригентського мистецтва; 

 

Практичні заняття оцінюються за шкалою від 1 до 20 балів. Студент повинен на 

практичних заняттях продемонструвати: розуміння головних засаи діяльності українських 

диригентських шкіл (львівська, київська, одеська, харківська); провести чітке 

розмежування функцій диригента (керівна, виконавська, репетиційна, організаційна, 

інтерпретаційна); оволодіння педагогічними та методичними прийоми опанування техніки 

диригування (на основі основоположних праць українських і зарубіжних диригентів); 

методику роботи над хоровим твором (із включенням музично-теоретичного, вокально-

хорового, виконавського аналізів);  вміння використовувати головні теоретичні 

положення у практичній діяльності. 

 

 Завданням підсумкового контролю (іспит) є перевірка глибини засвоєння 

магістрантом програмового матеріалу кредиту. 

 
Вимоги до письмової контрольної роботи 

Контрольна робота дозволяє студентам опанувати необхідними практичними 

навичками при вирішенні конкретних практичних завдань, розвитку навичок самостійної 

роботи й оволодіння методикою ведення наукових досліджень. 

Метою виконання контрольної роботи є: закріплення, поглиблення і узагальнення 

знань, отриманих студентами під час набуття теоретичних і практичних навичок. 

При виконанні контрольної роботи студент повинен продемонструвати вміння у 

сфері науково-дослідної діяльності, роботи з готовими матеріалами, уміння творчого й 

оригінального вирішити постановлені завдання. 

Контрольну роботу студенти виконують самостійно протягом вивчення дисципліни 

з проведенням консультацій викладачем дисципліни відповідно до графіка навчального 

процесу. 
Контрольна робота оцінюється від 1 до 10 балів. 

 

 

Семінарські заняття 

0 балів - Не засвоїв навчальної програми, не вміє викласти зміст кожної теми навчальної 

дисципліни, не виконав модульного контролю 

3 бали - Не засвоїв більшості тем навчальної програми не вміє викласти зміст більшості 

основних питань навчальної дисципліни. Не виконав більшості завдань кожної теми та 

модульного контролю в цілому. 

5 балів – Засвоїв лише окремі питання навчальної програми. Не вміє достатньо 

самостійно викласти зміст більшості питань програми навчальної дисципліни. Виконав 

лише окремі завдання кожної теми та модульного контролю в цілому. 

7 балів - Вміє самостійно викласти зміст основних питань програми навчальної 

дисципліни, виконав завдання кожної теми  та модульного поточного контролю в цілому. 

10 балів - Повно та ґрунтовно засвоїв всі  теми навчальної програми вміє вільно та 

 



самостійно викласти зміст всіх питань програми навчальної дисципліни, розуміє її 

значення для своєї професійної підготовки, повністю виконав усі завдання кожної теми 

та поточного модульного контролю в цілому. Індивідуальне  завдання є видом поза 

аудиторної  індивідуальної діяльності результати якої використовуються у процесі вивчення 

програмного матеріалу навчальної дисципліни. 

Самостійно підготовлене практичне завдання оцінюється від 1 до 10 балів. 
До підсумкового контролю студент  може отримати до 50 балів, але не менше 20 балів. 

 

Умови допуску до підсумкового контролю 

Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту. Студент допускається до 

іспиту при умові виконання всіх завдань, що ставляться при вивченні програмного 

матеріалу, оцінюванням практичних та семінарських занять, виконаними контрольними 

роботами. Семестрова оцінка відображає сукупну суму балів з усіх видів навчальної 

програми. 

Поточний контроль на практичних заняттях включає систематичне виконання 

студентом різних видів індивідуальних завдань, спрямованих на поглиблення знань, 

отриманих на лекційних заняттях, отримання необхідних умінь і навичок для успішного 

проведення диригентської практики. 

Підсумковий контроль оцінюється за такими видами: усне опитування 

(індивідуальне, фронтальне); практичний контроль, під час якого виявляються вміння 

та навички студентів, набуті під час практичної діяльності. 
 

 

7. Політика курсу 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння 

навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання: знання:  

методичних особливостей формування обсягу навчальної інформації з фахових дисциплін 

для вивчення у вищих навчальних закладах;  психолого-педагогічних особливостей 

засвоєння навчальної інформації та обміну навчальною інформацією між викладачем і 

студентами;  методики оцінювання якості засвоєння навчальної інформації студентами;  

головних напрямів перспективного розвитку викладання фахових дисциплін у вищих 

навчальних закладах. уміння:  враховувати психологічні особливості учнів  та 

професійно-педагогічної діяльності учасників освітнього процесу у вищій школі;  

створювати продуктивні технології навчання фахових дисциплін у вищих навчальних 

закладах з урахуванням вимог розвитку сучасного суспільства та промислового 

виробництва;  розробляти дидактичні матеріали для викладання і контролю знань 

студентів з фахових дисциплін;  навчити студентів прогнозувати кінцеві результати 

вивчення фахових дисциплін у вищих навчальних закладах;  оптимізувати свій робочий 

час для здійснення професійно-педагогічної та наукової діяльності; мати уявлення про:  

проведення різних видів занять з фахових дисциплін;  організацію контрольних заходів 

щодо перевірки якості засвоєння фахових дисциплін студентами вищих навчальних 

закладів;  розробку дидактичних матеріалів з фахових дисциплін;  проведення 

навчальних занять із застосуванням інтерактивних методів та засобів навчання;  

оптимізацію використання свого робочого часу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати : 

- принципи складання тематичних планів по лекційних курсах, раціонального розподілу 

навчального матеріалу по семестрах; визначення змісту семінарських занять; 

- принципи складання індивідуальних планів роботи з диригування, читання хорових 

партитур і аранжування; 

- основи психології диригентської професії, форми і методи індивідуальної роботи в 

класі диригування; 

 



- отримати навички написання курсових робіт, реферату; 

-  методику з організації занять з читання хорових партитур, хоровий аранжування; 

- освоїти колективні форми навчання, методи організації роботи хорового класу, 

-  форми і методи викладання лекційних курсів; 

- знати вивчений теоретичний матеріал з історії хорового мистецтва, хорової педагогіки, 

мати пізнання хорової літератури, опанувати методами вирішення проблем вокальної 

роботи над хоровим твором, отримати знання про побудову репетиційного процесу в 

хоровому колективі. 

вміти : 

- планувати навчальний роботу і здійснювати контроль засвоєння знань учнями ; 

- володіти  принципами складання тематичних планів по лекційних курсах, 

-  раціонально розподіляти навчальний матеріал по семестрах; 

-  визначати зміст семінарських занять; 

- зробити теоретичний, вокально-хоровий аналіз; 

-  скласти виконавський план творів; 

-  скласти план репетиційної роботи з хором; 

- використовувати різні прийоми роботи над хоровим строєм, ансамблем, створенням   

художнього образу; 

-  володіти основними знаннями про зміст, організації, форми і методи ведення 

диригування, володіти теоретичними основами викладання, знати шляхи їх практичного 

втілення.. 
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