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Галузь знань, шифр та 
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Консультації по курсу 
відбуваються 

 щопонеділка, 15.05-16.25 год. (вул. Валова, 18)
 для онлайн-консультації. треба попередньо звернутися до 

викладача з листом на електронну пошту.
Сторінка курсу https://kultart.lnu.edu.ua/course/dyryhuvannya 

Інформація про курс Курс передбачає реалізацію однієї з найважливіших  і обов’язкових 
вимог навчального процесу – взаємозв’язок теорії та практики 
вокально-хорової роботи. Метою дисципліни є формування 
диригентсько-хорових навиків майбутнього вчителя музичного 
мистецтва, розвиток його комунікативних здібностей. 

Коротка анотація курсу Дисципліна «Диригування» є завершеною нормативною дисципліною 
зі спеціальності 014 Середня освіта спеціалізації Музичне мистецтво 
для освітньої програми Середня освіта (Музичне мистецтво), першого 
(бакалаврського) рівня освіти, яка викладається в І-VIII семестрі в 
обсязі 15 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 
Системою ЄКТС) 



Мета та цілі курсу Метою курсу «Диригування» є підготовка студентів до 
самостійної роботи з шкільними хоровими колективами різних типів, 
розвиток їхньої виконавської майстерності, вмінь та навичок виразити 
своє творче відношення до виконуваного твору на основі його 
глибокого вивчення. 

В процесі вивчення курсу диригування повинні вирішуватись 
наступні завдання: 
1. Виховання в студентів любові до пісенно-хорового мистецтва як 
дуже важливого елементу всієї музичної культури. 
2. Послідовне оволодіння студентами необхідними технічними 
прийомами диригування з врахуванням специфіки майбутньої 
роботи, придбання уміння застосовувати диригентські  навички для 
досягнення виразності виконання. 
3. Підготовка студентів до самостійної роботи з хором. 
4. Ознайомлення студентів з методичними основами роботи над 
пісенним репертуаром загальноосвітньої школи. 

Для успішного виконання перечислених завдань велике 
значення мають міжпредметні зв’язки, постійна опора на знання, 
отримані при вивченні таких дисциплін, як: 

 Хоровий клас і практика роботи з хором; 
 Вокально-інструментальні ансамблі (мішаний хор); 
 Хорознавство; 
 Хорове аранжування; 
 Методика викладання музичного мистецтва в школі; 
 Дисципліни музично-теоретичного циклу. 
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Тривалість курсу 418 год. 
Обсяг курсу 418 годин аудиторних занять. З них 212 годин практичних занять 

та 206 годин самостійної роботи 



Очікувані 
результати 
навчання 

Для забезпечення успішної самостійної діяльності у шкільному 
класі та хоровому колективі студент повинен виявити певний обсяг 
найбільш необхідних знань: 

- знання організації диригентської діяльності вчителя музики 
в загальноосвітній школі; 

- знання вокально-хорової роботи з різними віковими 
категоріями учнів та вміння їх використовувати в диригентській 
діяльності; 

- знання диригентської техніки; 
- знання репертуару для урочної та позакласної роботи для 

різних вікових категорій школярів; 
- психолого-педагогічні знання впливу на колектив в процесі 

диригентської діяльності. 
Під час організації різних форм звітності студент повинен 

виявити певний обсяг вмінь та навичок відповідно до програмових 
вимог за такими критеріями: 

- розвиток емоційно-вольових якостей; 
- рівень диригентської техніки; 
- музикальність, впевненість трактування твору; 
- навички гри партитур на фортепіано за нотним записом; 
- спів хорових партій; 
- вміння проаналізувати хорову партитуру (вокально- 

хоровий, музично-теоретичний, виконавський аспекти). 
Ключові слова Хор, хоровий спів, ансамблевий спів, хорове мистецтво, культура 

співу, хорове диригування, хорова культура. 
Формат курсу Очний/заочний 

 Проведення практичних занять та консультації для кращого 
розуміння тем 

Теми Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Значення диригентсько-хорових навичок для 
вчителя музики. Початкові диригентські навички. 
Тема 1. Диригент і диригування. 
Тема 2. Постава і жести диригента. 
Тема 3. Основні схеми тактування. 
Тема 4. Показ вступу на початку музичного твору. 
Тема 5. Показ зняття звучання в кінці музичного твору. 
Тема 6. Показ вступу і зняття в середині музичного твору. 
Змістовий модуль 2. Диференція функцій рук в процесі 
диригування. Основні штрихи. 
Тема 7. Функції правої і лівої рук в процесі диригування. 
Тема 8. Тактування довгих ритмічних вартостей. 
Тема 9. Основні диригентські штрихи (legato, non legato, staccato). 
Тема 10. Особливості виконання штрихів non legato і staccato. 
Модуль 2 
Змістовий модуль 3. Розвиток диригентських навичок. 
Тема 11. Затакт. Замах до неповної долі такту. 
Тема 12. Тактування фермат. 
Тема 13. Динаміка та способи її вираження в диригентських жестах. 
Тема 14. Навички самостійної роботи над хоровою партитурою. 
Робота з камертоном. 
Змістовий модуль 4. Трансформація схем тактування у 
відповідності до виконавських потреб. 
Тема 15. Особливості диригування творів у повільних темпах. 
Тема 16. Тактування складних тактових розмірів. 
Тема 17. Тактування шестильних розмірів у різних темпах. 
Тема 18. Тактування дев’ядольних і дванадцятидольних розмірів у 
різних темпах. 
Тема 19. Тактування пунктирних ритмів. 



Модуль 3 
Змістовий модуль 5. Диригування і метроритм. 
Тема 20. Тактування синкопованих ритмів. 
Тема 21. Особливості диригування штрихом marcato. Показ акцентів. 
Тема 22. Тактування особливих видів ритмічного поділу. 
Змістовий модуль 6. Диригування складних і перемінних 
розмірів. 
Тема 23. Тактування п’ятидольних і семидольних розмірів у різних 
темпах. 
Тема 24. Тактування перемінних розмірів. 
Тема 25. Тактування творів без визначеного розміру та речитативів. 
Тема 26. Диригування творів у швидких темпах. 
Модуль 4 
Змістовий модуль 7. Диригування творів з акомпанементом. 
Тема 27. Особливості диригування акомпанементів (хор з голосом 
соло, хор з фортепіано, хор з оркестром). 
Тема 28. Досягнення музичної виразності за допомогою агогічних 
відхилень. 
Змістовий модуль 8. Основні навички читання хорових партитур. 
Тема 29. Основні навички читання хорових партитур різних типів і 
видів. 
Тема 30. Способи спрощення хорових партитур при виконанні на 
фортепіано. 
Тема 31. Особливості виконання хорових партитур з 
інструментальним супроводом. 
Тема 32. Транспонування хорових партитур і творів шкільного 
репертуару. 
Детальніше у формі СХЕМИ КУРСУ 

Підсумковий 
контроль, форма 

Поточний контроль, заліки, іспити. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін 
музично-теоретичного та диригентсько-хорового циклів, необхідні 
для вирішення практичних диригентсько-виконавських завдань. 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 
використовуватися 

під час викладання курсу 

В процесі репетиційних практичних занять курсу використовуються 
такі методи: музично-теоретичний; художній (творчий); особистого 
прикладу; власного (вокального) показу; імперативний; сольмізації; 
вокалізації; порівняльний; ігровий; розподілу функцій; делегування  
повноважень; дискусія; поточний контроль роботи студентів (спів 
хорових партій, робота над хоровими творами, диригування на уроках, 
заліках, іспитах, диригування хором); письмовий аналіз хорових 
творів; прослуховування аудіо записів; перегляд відео. 

Необхідне 
обладнання 

Для вивчення курсу потрібна репетиційна аудиторія з відповідним 
обладнанням (фортепіано, крісла, пульт, магнітофон, ноутбук, 
проектор, екран), а також підручники та методичні посібники з  
дисциплін музично-теоретичного та диригентсько-хорового циклу, 
репертуарні збірники хорових творів. 

Критерії 
оцінювання (окремо 
для кожного виду 
навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  
Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• практичні:  
25% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 25; 
• самостійна робота:  
25 семестрової оцінки; максимальна кількість балів 25; 
• іспит:  
50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50.  
• Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 
Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть 
їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 
посилань на використані джерела, фабрикування джерел, втручання в 



роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 
можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 
недоброчесності студента є підставою для її незарахуванння 
викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 
Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, 
що всі студенти відвідають усі практичні зайняття курсу. Студенти 
мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 
будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів, які 
визначено для виконання усіх видів практичних робіт, які 
передбачено у межах курсу. Література. Уся література, яку студенти 
не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в 
освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студентів  
заохочують до використання також і іншої літератури та джерел, яких 
немає серед рекомендованих. 

 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 
поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 
тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 
заняттях та активність студента під час практичного (семінарського) 
заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 
користування мобільними ґаджетами під час заняття з метою, яка не 
пов’язана із навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання 
поставленого завдання і т. ін. Жодні 
форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до іспиту.  

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
завершенні курсу. 

 
СХЕМА КУРСУ 

 

Тиждень. / 
дата / год. 
Д. – денна 
форма; 
З. – заочна. 

Тема, план, короткі тези 

Форма 
діяльності 
(заняття) 
(лекція, 
самостій-
на, 
дискусія, 
групова 
робота)  

Література.  
Ресурси в інтернеті 

Завдання, 
год. 
 
денна/заочн
а 

Термін 
виконанн
я 
 
денна/зао
чна 

Модуль 1 (1 курс) 
Змістовий модуль 1. (1 семестр) 

Значення диригентсько-хорових навичок для вчителя музики.  
Початкові диригентські навички. 

1-2/ … / 
Д. – 2 год. 

Тема 1. Диригент і 
диригування. 

практичні 
заняття, 
самостійна 
робота. 

Колесса М. Основи 
техніки диригування. 
Вид. 2. Київ: Музична 
Україна, 1973. 200 с. 
Микола Леонтович. 
Хорові твори / ред.-
упоряд. В. Кузик. Київ: 
Музична Україна, 
2019. 464 с. 
Колесса Ф. Шкільний 
співаник. Київ: 
Музична Україна, 1991. 
224 с. 

Вивчення   
4 творів:  
2 твори на 
розвиток 
техніки 
диригування
; 
1 твір з 
програми 
хоркласу; 
1 твір 
дошкільного 
або 
шкільного 
репертуару.  

До кінця 
поточн. 
семестру 3-4/ … / 

Д. – 2 год. 
Тема 2. Постава і 
жести диригента. 

5-8/ …/ 
Д. – 4 год. 

Тема 3. Основні 
схеми тактування. 

9-12/ …/ 
Д. – 4 год. 

Тема 4. Показ вступу 
на початку 
музичного твору. 

13-14/ …/ 
Д. – 2 год. 

Тема 5. Показ зняття 
звучання в кінці 
музичного твору. 

15-16/ …/ 
Д. – 2 год. 

Тема 6. Показ вступу 
і зняття в середині 
музичного твору. 



Змістовий модуль 2. (2 семестр) 
Диференція функцій рук в процесі диригування. Основні штрихи. 

1-6/ … / 
Д. – 6 год. 

Тема 7. Функції 
правої і лівої рук в 
процесі 
диригування. 

практичні 
заняття, 
самостійна 
робота. 

Колесса М. Основи 
техніки диригування. 
Вид. 2. Київ: Музична 
Україна, 1973. 200 с. 
Микола Леонтович. 
Хорові твори / ред.-
упоряд. В. Кузик. Київ: 
Музична Україна, 2019. 
464 с. 
Зоре моя вечірняя: зб. 
хор. тв. та пісень на 
вірші Т. Шевченка; для 
дітей сер. і ст. шкільн. 
віку. Київ: Музична 
Україна, 1988. 44 с. 

Вивчення   
4 творів:  
2 твори на 
розвиток 
техніки 
диригування
; 
1 твір з 
програми 
хоркласу; 
1 твір 
дошкільного 
або 
шкільного 
репертуару. 

До кінця 
поточн. 
семестру 

7-10/ …/ 
Д. – 4 год. 

Тема 8. Тактування 
довгих ритмічних 
вартостей. 

11-12/ …/ 
Д. – 2 год. 

Тема 9. Основні 
диригентські штрихи 
(legato, non legato, 
staccato). 

13-16/ …/ 
Д. – 4 год. 

Тема 10. 
Особливості 
виконання штрихів 
non legato і staccato. 

Модуль 2 (2 курс) 
Змістовий модуль 3. (3 семестр) 

Розвиток диригентських навичок. 
1-4/ … / 
Д. – 4 год. 

Тема 11. Затакт. 
Замах до неповної 
долі такту. 

практичні 
заняття, 
самостійна 
робота. 

Колесса М. Основи 
техніки диригування. 
Вид. 2. Київ: Музична 
Україна, 1973. 200 с. 
Микола Леонтович. 
Хорові твори / ред.-
упоряд. В. Кузик. Київ: 
Музична Україна, 
2019. 464 с. 
Козак Є. Українські 
народні пісні для хору 
без супроводу. Київ: 
Держ. вид-во образотвор. 
мистецтва і муз. літ., 
1958. 84 с. 

Вивчення   
4 творів:  
2 твори на 
розвиток 
техніки 
диригування
; 
1 твір з 
програми 
хоркласу; 
1 твір 
дошкільного 
або 
шкільного 
репертуару. 

До кінця 
поточн. 
семестру 

5-8/ …/ 
Д. – 4 год. 

Тема 12. Тактування 
фермат. 

9-12/ …/ 
Д. – 4 год. 

Тема 13. Динаміка та 
способи її вираження 
в диригентських 
жестах. 

13-16/ …/ 
Д. – 4 год. 

Тема 14. Навички 
самостійної роботи 
над хоровою 
партитурою. Робота 
з камертоном. 

Змістовий модуль 4. (4 семестр) 
Трансформація схем тактування у відповідності до виконавських потреб. 

1-4/ … / 
Д. – 4 год. 

Тема 15. 
Особливості 
диригування творів у 
повільних темпах. 

практичні 
заняття, 
самостійна 
робота. 

Колесса М. Основи 
техніки диригування. 
Вид. 2. Київ: Музична 
Україна, 1973. 200 с. 
Колесса М. Вибрані 
хорові твори. Київ: 
Музична Україна, 1983. 
134 с. 
Кошиць О. Релігійні 
твори / за ред. З. 
Лиська. Нью-Йорк: 
Вид-во ім. З. Лиська, 
1970. 736 с. 
Антків М., Антків Ю. 
Хорове сольфеджіо. 
Львів: СП «БаК», 1997. 
124 с. 
Соневицький І. Духовні 
твори. Львів, 1999. 108 с. 
 

Вивчення   
4 творів:  
2 твори на 
розвиток 
техніки 
диригування
; 
1 твір з 
програми 
хоркласу; 
1 твір 
дошкільного 
або 
шкільного 
репертуару. 

До кінця 
поточн. 
семестру 

5-8/ … / 
Д. – 4 год. 

Тема 16. Тактування 
складних тактових 
розмірів. 

9-12/ … / 
Д. – 4 год. 

Тема 17. Тактування 
шестильних розмірів 
у різних темпах. 

13-14/ … / 
Д. – 2 год. 

Тема 18. Тактування 
дев’ядольних і 
дванадцятидольних 
розмірів у різних 
темпах. 

15-16/ … / 
Д. – 2 год. 

Тема 19. Тактування 
пунктирних ритмів. 



Модуль 3 (3 курс) 
Змістовий модуль 5. (5 семестр) 

Диригування і метроритм. 
1-5/ …/ 
Д. – 10 год. 
З. – 3 год. 

Тема 20. Тактування 
синкопованих 
ритмів. 

практичні 
заняття, 
самостійна 
робота. 

Колесса М. Основи 
техніки диригування. 
Вид. 2. Київ: Музична 
Україна, 1973. 200 с. 
Пігров К. Керування 
хором. Вид. 2. Київ: 
Держ. вид-во 
образотвор. мистецтва і 
муз. літ., 1962. 202 с. 
Кушніренко А. 
Українські візерунки. 
Обробки українських 
народних пісень для 
хору без супроводу. 
Київ: Музична Україна, 
1988. 72 с. 

Вивчення   
5 творів:  
2 твори на 
розвиток 
техн. дириг.; 
1 твір з 
програми 
хоркласу; 
1 твір з 
програми 
міш. хору; 
1 твір 
шкільного 
репертуару. 

До кінця 
поточн. 
семестру 

6-10/ …/ 
Д. – 10 год. 
З. – 3 год. 
 

Тема 21. 
Особливості 
диригування 
штрихом marcato. 
Показ акцентів. 

11-16/ …/ 
Д. – 12 год. 
З. – 3 год. 

Тема 22. Тактування 
особливих видів 
ритмічного поділу. 

Змістовий модуль 6. (6 семестр) 
Диригування складних і перемінних розмірів. 

1-4/ …/ 
Д. – 8 год. 
З. – 2 год. 

Тема 23. Тактування 
п’ятидольних і 
семидольних 
розмірів у різних 
темпах. 

практичні 
заняття, 
самостійна 
робота. 

Колесса М. Основи 
техніки диригування. 
Вид. 2. Київ: Музична 
Україна, 1973. 200 с. 
Мархлевський А. Ц. 
Практичні основи роботи 
в хоровому класі. Київ: 
Музична Україна, 1986. 
96 с. 
Микола Леонтович. 
Хорові твори / ред.-
упоряд. В. Кузик. Київ: 
Музична Україна, 2019. 
464 с. 
Кошиць О. Релігійні 
твори / за ред. З. 
Лиська. Нью-Йорк: 
Вид-во ім. З. Лиська, 
1970. 736 с. 

Вивчення   
5 творів:  
2 твори на 
розвиток 
техн. дириг.; 
1 твір з 
програми 
хоркласу; 
1 твір з 
програми 
міш. хору; 
1 твір 
шкільного 
репертуару. 

До кінця 
поточн. 
семестру 

5-8/ …/ 
Д. – 8 год. 
З. – 1 год. 

Тема 24. Тактування 
перемінних розмірів. 

9-12/ …/ 
Д. – 8 год. 
З. – 2 год. 

Тема 25. Тактування 
творів без 
визначеного розміру 
та речитативів. 

13-16/ …/ 
Д. – 8 год. 
З. – 1 год. 

Тема 26. 
Диригування творів 
у швидких темпах. 

Модуль 4 (4 курс) 
Змістовий модуль 7. (7 семестр) 

Диригування творів з акомпанементом. 
1-10/ …/ 
Д. – 30 год. 
З. – 3 год. 

Тема 27. 
Особливості 
диригування 
акомпанементів (хор 
з голосом соло, хор з 
фортепіано, хор з 
оркестром). 

практичні 
заняття, 
самостійна 
робота. 

Колесса М. Основи 
техніки диригування. 
Вид. 2. Київ, 1973. 200с. 
Падалко Л. Виховання 
ансамблю в хорі: 
посібник. Київ: 
Мистецтво, 1996. 172 с. 
Денис Січинський. 
Вокально-хорові твори: 
навчально-методичний 
посібник / автор-
упоряд. Ганна Карась. 
Івано-Франківськ: 
Фоліант, 2015. 156 с. 

Вивчення   
5 творів:  
1 твір 
великої 
форми; 
1 твір з 
програми 
хоркласу; 
2 твори з 
програми 
міш. хору; 
1 твір 
шкільного 
репертуару. 
Диригуванн

До кінця 
поточн. 
семестру 

11-16/ …/ 
Д. – 18 год. 
З. – 3 год. 

Тема 28. Досягнення 
музичної виразності 
за допомогою 
агогічних відхилень. 



Антків Ю. Їде святий 
Миколай. Пісні про св. 
Миколая для 
триголосного шкільн. 
хору з ф-нним 
супроводом в аранж. 
Ю. Антківа: метод. пос. 
Львів: Простір М, 2009. 
36 с. 

я під ф-но. 

Змістовий модуль 8. (8 семестр) 
Основні навички читання хорових партитур. 

13-16/ …/ 
Д. – 12 год. 
З. – 2 год. 

Тема 29. Основні 
навички читання 
хорових партитур 
різних типів і видів. 

практичні 
заняття, 
самостійна 
робота. 

Перунов О. Хрестоматія з 
читання хорових партитур. 
Київ: Мистецтво, 1963. 
304 с. 
Читка хорових партитур: 
навчально-методичний 
посібник / В. Я. Савчук, 
Л. В. Шегда. Івано-
Франківськ: Фоліант, 2021. 
196 с. 
Чучман В. Ліричні та 
жартівливі пісні в обробці 
для дитячо-юнацького 
хору: навчально-
методичний посібник. 
Львів: Растр-7, 2021. 124 с. 
Співає «Ліра»: збірник 
хорових творів / упоряд. 
Оксана Мельничук. Львів: 
ЛНУ ім. Івана Франка, 
2017. 160 с.  
Хрестоматія хорового 
співу: навчально-
методичний посібник в 3 ч. 
/ упоряд. М. Камінська. 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. 142 с. 

Вивчення   
5 творів:  
1 твір 
великої 
форми; 
1 твір з 
програми 
хоркласу; 
2 твори з 
програми 
міш. хору; 
1 твір 
шкільного 
репертуару. 
Диригуванн
я хором на 
іспиті. 

До кінця 
поточн. 
семестру 

13-16/ …/ 
Д. – 6 год. 
З. – 1 год. 

Тема 30. Способи 
спрощення хорових 
партитур при 
виконанні на 
фортепіано. 

13-16/ …/ 
Д. – 6 год. 
З. – 1 год. 

Тема 31. 
Особливості 
виконання хорових 
партитур з 
інструментальним 
супроводом. 

13-16/ …/ 
Д. – 12 год. 
З. – 2 год. 

Тема 32. 
Транспонування 
хорових партитур і 
творів шкільного 
репертуару. 

 


