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1. Загальна інформація 
Назва дисципліни Концертне диригування хором, виконання 

програми з фаху, захист кваліфікаційної роботи 
Викладач (-і) Доцент Серганюк Ю. М. 
Контактний телефон викладача 0677744179 
E-mail викладача umtaliu@gmail.com 
Формат дисципліни денна, заочна 
Обсяг дисципліни 360 годин, 12 кредитів ECTS 
Посилання на сайт дистанційного 
навчання 

 

Консультації  
2. Анотація до курсу 

 
Атестація здобувачів вищої освіти — випускників за освітнім рівнем бакалавра 
здійснюється Екзаменаційною комісією після завершення теоретичної та практичної 
частини навчання за відповідним освітнім рівнем з метою встановлення фактичної 
відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших 
компетентностей вимогам стандартів вищої освіти за конкретною спеціальністю. 
Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня загально-професійних і спеціалізовано-
професійних компетентностей випускників, передбачених відповідним рівнем 
національної рамки кваліфікацій і освітньо-професійною програмою підготовки фахівців 
за спеціальністю. Для проведення атестації випускників створюються Екзаменаційна 
комісія, строк повноважень якої становить один календарний рік. Формування, 
організацію роботи та контроль за діяльністю Екзаменаційної комісії здійснює ректор 
університету. 
Студенти стаціонарної та заочної форм навчання складають державний екзамен з 
концертного диригування хором та захисту кваліфікаційної роботи. 
 

3. Мета та цілі 
 

Забезпечити навчання в галузі Освіти із широким доступом до працевлаштування; 
підготувати студентів з особливим інтересом до музично-педагогічної, художньо-
просвітницької діяльності для подальшого навчання. Забезпечити студентам здобуття 
знань, умінь та розуміння, котрі відносяться до галузі мистецької освіти, що дасть їм 
можливість виконувати свою роботу самостійно. 
 

 
4. Результати навчання (компетентності) 

 
− Володіння основами організації діяльності установ музичної освіти; засвоєння цілей, 
завдань, змісту, принципів, форм, методів і засобів навчання у сфері музичної освіти; 
− Розуміння особливостей психології різних вікових груп тих, що навчаються; 
− Вміння вирішувати педагогічні навчально-виховні, художньо-творчі завдання з 
урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, їх музичної підготовки; 
− Здатність здійснювати художньо-педагогічне спілкування з дітьми; 
− Здатність аналізувати узагальнювати і використовувати у своїй роботі передовий 
педагогічний досвід у царині музично-естетичного виховання, критично оцінювати 
результати власної педагогічної діяльності, творчо підходити і впроваджувати нові освітні 



навчально-виховні технології; 
− Здатність будувати індивідуальну освітню траєкторію в системі безперервної 
педагогічної освіти викладача вищої школи; аналізувати різні наукові концепції у 
контексті історії становлення педагогіки мистецтва та формулювати власні принципи та 
методи навчання; формулювати та вдосконалювати важливу дослідницьку задачу, для її 
вирішення збирати необхідну інформацію та впорядковувати висновки, які можна 
захищати в науковому контексті; 
− Здатність розуміти системну методологію проведення науково-педагогічних 
досліджень; володіти базовими знаннями з музичної педагогіки, необхідних для засвоєння 
загально-професійних дисциплін з музично-педагогічної освіти; 
− Володіння основами методології музично-педагогічних досліджень, формулювати 
наукову проблему в галузі музично-педагогічної освіти; оцінювати власну навчальну та 
науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку 
та професійного самовдосконалення; 
− Вміння використовувати різні способи реєстрації наукових фактів, аналізувати і 
інтерпретувати матеріали спостережень, переводити наукові знання у площину 
практичного використання; вміння застосовувати конкретно-наукову методологію 
експериментального дослідження проблем процесу професійного музичного навчання; 
використовувати сталі теорії психолого-педагогічного діагностування якості музично-
виконавської діяльності; 
− Володіння принципами організації керівництвом хором, ансамблем, методику 
викладання музичних дисциплін; 
− Володіння активним хоровим і ансамблевим репертуаром різних епох, жанрів і стилів; 
засвоєння пісенного матеріалу шкільної програми для використання у майбутній музично-
педагогічній діяльності; 
− Здатність розвивати у процесі занять музичну культуру школярів; грати на музичних 
інструментах; професійно навчати хоровому і сольному співу, виразно диригувати хором; 
− Здатність здійснювати змістовний аналіз музичного твору, емоційно й образно 
розповідати учням про музику і музикантів, події музичного життя; 
− Здатність організовувати дитячі та самодіяльні хорові самодіяльні творчі колективи; 
використовувати професійно-профільовані знання та навички під час вокально-хорової 
роботи з дітьми, у процесі формування естетичних поглядів, тенденцій та художніх 
смаків; 
− Бути готовим до роботи з дитячим хоровим колективом, вміти вільно і творчо 
спілкуватися з школярами різного шкільного віку за їх особливостями розвитку; 
− Володіння методичними засади підготовки до керування хором; навичками самостійної 
роботи з фаховою літературою та навчально-художнім репертуаром з диригування; 
− Володіти художнім музичним кругозором для професії майбутнього диригента 
професійного та аматорського хору; вмінням самостійно мислити, критично аналізувати 
прочитану літературу; 
− Знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички 
використання програмних засобів і навички роботи в комп’ютерних мережах, уміння 
створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси; 
− Здатність застосовувати сучасні технології психолого-педагогічного діагностування в 
галузі педагогіки мистецтва та сучасні інформаційні технології в галузі; володіння 



навичками пошуку та аналізу інформації за професійним спрямуванням, роботи з 
комп’ютером; 
− Вміння користуватись різними видами комп’ютерних програм для музиканта; 
опанування програмами нотного набору; розвиток практичних навичок нотного набору 
різних видів партитур музичних творів (інструментальних, вокально-інструментальних, 
хорових); опанування навиками синхронізації нотного і текстового набору різних 
комп’ютерних програм; 
− Знання основних шляхів пошуку виконавських засобів втілення художнього образу у 
виконавській, педагогічній діяльності; 
− Вміння використовувати фаховий хрестоматійний матеріал з хорової літератури, 
авторські та репертуарні збірники для підбору виконавського репертуару; 
− Вміння творчо проводити уроки музики у відповідності з метою, принципами і 
завданнями організації музично-виховної роботи в школі; 
− Знання будови голосового апарату та принципи його роботи під час співу, відповідно 
до регістрової природи та акустичних можливостей співацького голосу; класифікації 
співацьких голосів; прийомів і методів формування звукоутворення, дикції та артикуляції, 
звільнення голосового апарату; основ співацької гігієни та охорони голосу; особливостей 
вокального виховання дітей; 
− Вміння аналізувати науково-методичну літературу; володіти прийомами та методами 
формування вокальних навичок; аналізувати, діагностувати та коригувати як власний, так 
і сторонній співацький процес; проводити вокальне заняття та моделювати процес 
розвитку співацького голосу, проводити вокально-виховну роботу з сольного і хорового 
співу; самостійно аналізувати вокально-хорові твори, створювати виконавську 
інтерпретацію засобами вокальної техніки, елементами акторської гри; 
− Використання музичного та вокального тезаурусу; кращих зразків світової вокальної 
музики, зокрема української народнопісенної творчості; 
− Володіти уявленнями про основи філософії, психології, педагогіки, культурології, що 
сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних 
цінностей, знання вітчизняної історії, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку 
суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності; 
− Вміння застосовувати наукові методи побудови та аналізу навчально-виховного 
процесу у галузі музичного мистецтва, використовувати знання різних музично-
педагогічних теорій професійного розвитку педагога-музиканта; застосовування 
професійно-профільованих знань у репетиційній, концертній, педагогічній, науково-
дослідницькій, музикознавчій роботі; 
− Володіння додатковим музичним інструментом; використання знань, умінь і навичок зі 
спеціалізованих професійних дисциплін в процесі вирішення практичних завдань; 
− Вміння вільно читати з аркуша, транспонувати і підбирати по слуху музичні твори, 
аранжувати та інструментувати їх для різних виконавських складів; 
− Уміння реалізовувати технології гуманітарної експертизи якості музично-виконавської 
та музично-педагогічної діяльності викладача вищої школи; аналізувати розвиток 
музичного мистецтва в історичному контексті; 
− Володіння знаннями про історичну динаміку формування музично-просвітницького, 
мистецького життя Галичини, інших теренів України та їхня роль у процесах становлення 
національних виконавських традицій; вміння використовувати набуті знання у вирішенні 



професійних питань та загальному становленні наукової особистості; володіння 
навичками проведення самостійного дослідження культурно-мистецького життя краю; 
− Володіння теоретичними засадами хорового виконавства та культури вокально-
хорового співу, знати виразові можливості хорової музики та закономірності хорового 
виконавства в цілому, практикою співу в хоровому колективі та методичними 
принципами формування практичних навичок роботи з хором, що забезпечує процес 
мистецько-виконавської освіти, формує професійний фаховий розвиток і є необхідним для 
майбутньої практичної музично-педагогічної творчості, музично-виконавської культури 
та спонукає до професійного росту й самовдосконалення майбутнього педагога-
диригента; 
− Вміння використовувати знання, уміння і навички зі спеціалізованих професійних 
дисциплін в процесі вирішення практичних завдань під час проходження практики; 
застосовувати професійно-профільовані знання у репетиційній, концертній, педагогічній, 
науково-дослідницькій, музикознавчій роботі; 
− Знання історико-методичної літератури для інструмента, фахового академічного, 
сучасного та фольклорного репертуару, методів та прийомів гри на інструменті; 
особливостей навчання гри на музичному інструменті дітей різного шкільного віку; 
− Вміння використовувати навчально-хрестоматійний матеріал для початкових, середніх 
та вищих ланок шкільництва; володіти методикою виконавського аналізу музичних 
творів; професійно використовувати музичний інструмент під час уроків музики та у 
позакласній музично-виховній роботі в загальноосвітньому закладів; виконувати 
педагогічні функції в дитячих музичних школах, школах мистецтв та в загальноосвітніх 
закладах; демонструвати володіння теоретичними та практичними основами музичного 
виконавства; 
− Вміння використовувати музичний та спеціальний інструментальний тезаурус; кращі 
зразки світової інструментальної музики, зокрема творчості українських композиторів. 
 

5. Організація навчання курсу 
Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 
лекції - 
індивідуальні  - 
самостійна робота 90 

Ознаки курсу 

Семестр 
У111 

Спеціальність 
014 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) 

 
Курс 

(рік навчання) 
І, ІІ 

 
Нормативний 

/ 
вибірковий 

нормативний 
 

    
Тематика курсу 

Тема, план Форма заняття Літерату
ра 

Завдання
, год 

Вага 
оцінки 

Термін 
виконання 



Ознайомлення з 
програмою 
державного 
екзамену 

 
 
 
 
Ознайомлення з 
Графіком роботи 
ЕК та роз поділом 
студентів за 
екзаменаційними 
групами (за 
розпорядженням 
декана 
факультету) 
 
 
 
 
Оглядові лекції з 
навчальних 
дисциплін, 
включених до 
Програми 
державного 
екзамену 

Консультації 
перед екзаменом 

Складання іспиту 
під час роботи 
Екзаменаційної 
комісії 

Самостійна 
робота 

 
 
 
 
 
 
 
 

Самостійна 
робота 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лекції 
 
 
 
 

Консультації 
 
 
 
 

Творчий іспит з 
методикою 
викладання. 

Захист 
кваліфікаційної 

роботи. 

 
 

 

  Не пізніше ніж 
за півроку до 
початку 
атестації 

 
 
 

Не пізніше ніж 
за місяць до 
початку 
роботи ЕК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

квітень 2020 
 
 
 
 

травень 2020 
 
 
 
 
 

червень 2020 

      
6. Система оцінювання курсу 

 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 
90 – 100 А відмінно  
80 – 89 В добре  
70 – 79 С 
60 – 69 D задовільно  
50 – 59 Е  
26 – 49 FX незадовільно з можливістю повторного складання 



0-25 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни 

 

Умови допуску до державної 
атестації 

До здачі іспиту допускаються студенти, які: 
- не мають академзаборгованості з навчальних 
предметів; 
- в повному обсязі засвоїли твори навчальної 
програми; 
- опрацювали теоретичний матеріал, визначений 
на відповідний семестр; 
- володіють компетентностями, які відповідають 
вимогам робочої програми. 
Виконання навчального плану підготовки 
бакалавра в повному обсязі (відсутність 
заборгованостей зі складання всіх підсумкових 
форм контролю за вісім семестрів навчання) 

7. Політика курсу 
Структура кожного державного екзамену, а також послідовність і терміни 

проведення екзамену у разі поділу його на творчий та захист кваліфікаційної роботи, 
порядок і форма перевірки знань студентів під час атестації встановлюються випусковою 
(випусковими) кафедрою і затверджуються вченою радою факультету. 

Засідання Екзаменаційної комісії є відкритими і проводяться за участю більше ніж 
половини її складу та обов’язкової присутності голови Екзаменаційної комісії. Тривалість 
засідання не повинна перевищувати шести академічних годин на день. Тривалість 
творчого державного екзамену одного студента, як правило, не повинна перевищувати 30 
хвилин. 

Повторне складання (перескладання) державного екзамену з метою підвищення 
оцінки не дозволяється. Якщо студент не з явився на засідання Екзаменаційної комісії з 
поважної причини, що підтверджується відповідними документами, йому може бути 
встановлена інша дата складання екзамену під час роботи Екзаменаційної комісії. 
Усіх форм навчальної співпраці стосуються вимоги Положення про запобігання плагіату 
та інших видів академічної нечесності у навчальній та науково-дослідній роботі студентів 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та Кодексу 
честі ПНУ, яким визначаються норми поведінки студентів і працівників університету. 
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