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ВСТУП 

Навчальна програма вивчення дисципліни “ Диригування ” складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 

6.010102 Початкова освіта. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні засади та 

практичні основи диригентсько-хорового виконавства. 

Міждисциплінарні зв’язки курсу: 

1. Теорія музики і сольфеджіо. 

2. Постановка голосу. 

3. Хоровий клас і практикум керування хором. 

4. Хорознавство.  

Програма навчальної дисципліни містить 6 змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Професійно-педагогічна та диригентська 

діяльність вчителя музики української національної школи. Технічні засоби 

диригування. Теоретичні аспекти тридольного, дводольного розмірів.  

Змістовий модуль 2. Поглиблення знань і вдосконалення навиків 

диригування. Теоретичні аспекти "складного"чотиридольного розміру. 

Змістовий модуль 3. Поглиблення знань та вдосконалення умінь і 

навиків техніки диригування набутих на 1 році навчання. 

Змістовий модуль 4. Диригування хорових творіву розмірах 6/8, 6/4 

("на шість"та "на два"). Поглиблення знань про "складні" розміри.  

Змістовий модуль 5. Удосконалення набутих навичок диригування. 

Диригування у розмірах 5/4, 5/8; 7/4, 7/8. Поняття "мішані розміри".  

Змістовий модуль 6. Диригування "на раз" в розмірах 3/4, 3/8, 2/4 в 

швидкому темпі. Диригування розміру 2/2, 3/2. Перемінний розмір. 

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни. 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “ Диригування ” є 

підготовка студентів до творчої диригентської діяльності на уроках музики 

та позакласній роботі, розвиток їх виконавської майстерності. 



1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “ Диригування ” є: 

 сформувати диригентські вміння і навики; 

 засвоїти вокально-хорові технології: робота над партитурою, 

розвиток мануальної техніки, реалізація виконавської інтерпретації та 

специфіка її використання в практичній роботі; 

 ознайомити студентів з методичними основами роботи над шкільним 

репертуаром; 

 виховувати вміння і навички самостійної роботи, самоконтролю, 

самоаналізу; 

 залучити студентів до накопичення пісенного репертуару для 

майбутньої роботи. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні 

знати : 

 основні принципи постановки диригентського апарату; 

 структуру руху долей у диригентських схемах; три моменти початку 

диригентського виконання; 

 схеми диригування у різних розмірах; 

 принципи, методи і педагогічні умови роботи над хоровим твором а 

капелла та піснею шкільного репертуару; 

 музичні та хорові терміни; 

 хоровий репертуар для уроків музики у початковій школі.  

уміти : 

 самостійно працювати з науково-методичною, довідковою, нотною 

літературою; 

 самостійно зробити аналіз хорової партитури (анотацію); 

 диригувати хорові твори; грати хорові партитури; 

 настроювати хоровий колектив за допомогою камертону у творах а 

капела; 



 виразно ілюструвати звучання хорових партій з тактуванням.  

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 198 годин / 5,5 кредитів 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Технічні засоби диригування. Теоретичні аспекти тридольного, 

дводольного розмірів. Хоровий спів – важливий засіб естетичного, 

музичного виховання та творчого розвитку школярів. Технічні засоби 

диригування. Диригентські схеми. Ауфтакт. 

Побудова диригентського апарату. Пластико-гімнастичні вправи для 

уникнення недоліків у поставі диригентського апарату.Загальні принципи 

диригентських схем. Три моменти початку диригентського руху. Ауфтакт. 

Оволодіння прийомами диригування у диригентській схемі 3/4. Сильні та 

слабкі долі такту. Прийоми закінчення (зняття) та вступу (зняття) у 3-х 

дольній схемі. Знайомство з кращими зразками хорової музики та піснями 

шкільного репертуару. 

Структура руху долей у диригентський схемі 2/4. Теоретичні 

аспекти простого двудольного розміру. 

Сильні та слабкі долі такту , жест legato, помірний темп.  

Ауфтакти до вступу та зняття у 2-хдольному розмірі. 

Теоретичні поняття: хор, тип, вид.  

Розміщення хорових партій у партитурі та виконавчому колективі. 

Партитурний запис творів. Темпи (основні види). Прийоми показу 

витриманих звуків. 

Удосконалення навиків диригування метричних схем, вступу, 

знять у 2х, 3х розмірах, штрих legato, non legato, помірний темп. Non 

legato у диригентському жесті. Класифікація жіночих та дитячих голосів. 

Читання партитур. Диригування хорових творів та пісень шкільного 

репертуару в помірному темпі у характері звуковедення легато і нон легато. 



Функції правої і лівої руки в процесі диригування. Робота над хоровою 

партитурою(аналіз хорової партитури за планом анотації (на рівні музично-

теоретичних знань даного періоду),гра партитури, шкільної пісні з 

проспівуванням мелодії,спів хорових партій. Навички роботи з камертоном. 

Прийоми показу динамічних відтінків. 

Теоретичні аспекти "складного"чотиридольного розміру. 

Диригування в розмірі 4/4 у помірних темпах. Поняття "складні розміри". 

Сильні та слабкі долі. Прийому показу та зняття на повні долі такту. 

Звуковедення легато і нон легато (відтворення в жестах) в розмірі 4/4. 

Розподіл функції рук. Виражальні функції. 

Вивчення шкільного репертуару. Методично-педагогічний і 

музично-виконавський аналіз. Пісні для учнів 1-2 класів. Аналіз пісні: 

характеристика творчості авторів; розкриття змісту твору в плані розповіді 

для дитячої аудиторії;музично-теоретичний, вокально-хоровий, 

виконавський аналіз; навчальні, розвиваючі, виховні завдання. що 

відповідають програмі музики. Функції правої і лівої руки в диригуванні 

шкільної пісні. Розкриття художнього образу.  

Робота над хоровою партитурою. Диригування хорових творів в 

розмірі 4/4. Етапи самопідготовки студента-диригента. Ознайомлення з 

музичним твором: самостійне вивчення партитури, гра партитури на 

фортепіано з наближенням її до хорової звучності, зберігаючи виразне 

фразування, звуковедення, динамічні, темпові, ритмічні показники; виразний 

спів хорових партій. усний аналіз хорового твору; розробка виконавського 

плану на основі змісту тексту, засобів музичної виразності та технічних і 

художніх прийомів диригування. 

Диригування хорових творів в розмірах 2/4, 3/4, 4/4. Єдність 

технічної і художньої сторін диригентського мистецтва. Показ вступів після 

основної метричної долі такту( дроблені вступи).Диригентські прийоми 

показу дроблених вступів. Диригування розміру 4/4 в помірно-швидкому та 

швидкому темпі (alla breve). 



Фермата на звуці (нездіймана). Фермата як засіб музичної виразності 

в розкритті художнього образу. 

Диригентські прийоми виконання фермати. Тривалість фермати в 

залежності від темпу, характеру, стильових особливостей твору.  

Динаміка як засіб музичної виразності в розкритті художнього 

образу. Рухомі динамічні відтінки. Рухомі динамічні відтінки - крещендо і 

димінуендо. Технічні прийоми показу рухомої динаміки. Амплітуда жесту, 

використання позиції рук в розкритті крещендо і димінуендо. Диригентські 

вправи на удосконалення прийомів показу фразування засобами рухомої 

динаміки. Прийоми показу рухомих відтінків в різних темпових показниках. 

Удосконалення прийомів гри партитури і пісень шкільного репертуару 

пов'язаних з рухомими динамічними відтінками. 

Поглиблення знань про складні розміри. Диригування хорових 

творів в розмірах 6/8, 6/4 (на "шість" та на "два"). Характеристика 

шестидольного складного розміра. Структура руху долей в диригентській 

схемі "на шість". Прийоми переходу від одного виду схеми в другий. 

Опрацювання технічних показу вступів, зняття, різних ритмічних формул в 

розмірі 6/8 та 6/4.  

Пунктирний ритм. Синкопа. Поняття терміну "пунктирний ритм". 

Види пунктирного ритму. Технічні прийоми показу пунктирного ритму на 

різні долі такту в розмірах 2/4, 3/4, 4/4, 6/8.Поняття терміну "синкопа". 

Ризновиди синкоп та прийоми їх виконання. Прийоми показу синкоп. 

Методи вивчення та виконання синкоп в роботі зі шкільним хором. 

Агогіка. Прийоми показу темпових змін. Темпи та його види. 

Прийоми показу уповільнення в процессі виконання твору: рітенуто, 

рітардандо, раллентандо, аларгандо.  

Диригування у розмірах 5/4, 5/8, 7/4, 7/8. Поняття "мішані 

розміри".Структура п'ятидольного та семидольного такту. Диригування 

хорових творів за п'ятидольною та семидольною схемами у різних 

штрихових і динамічних показниках.  



Акценти. Визначання поняття "акцент". Стильові особливості акценту. 

Технічні прийоми виконання. Диригентськи вправи показу акценту на різні 

долі такту в простих та складних розмірах.  

Поняття про характер жесту стаккато. Прийоми диригування. 

Поняття про штрих стаккато, порівняння його з штрихом легато і нон легато. 

Характеристика штриха стаккато як одного із видів звуковедення. Технічні 

прийоми показу стаккато. Диригування стаккато в помірних і швидких 

темпах в різних дінамічних показниках.  

Диригування на "раз" в розмірах 3/4,3/8, 2/4 в швидкому темпі. 

Залежність диригентської схеми від темпу хорового твору. Технічні прйоми 

диригування "на раз". Групування долей такту в один основний жест. 

Групування тактів в диригентську схему. Диригентськи вправи. Агогіка – 

поняття терміну. Диригентські прийоми поступового прискорення темпу, 

раптової зміни темпу рубато.  

Диригування розміру 2/2, 3/2. Перемінний розмір. Визначення 

спільних і відмінних рис між диригентськими схемами 2/2 та 2/4; 3/2 та 3/4. 

Пульсація при диригуванні "на два". Дроблення основної метричної одиниці 

в повільних темпах. Критерії виборів прийомів дроблення. Ауфтакт при 

дроблені. 

Диригування творів поліфонічної фактури. Поняття терміну 

"поліфонія". Види поліфонії: імітація, канон, фуга, фугато. Самостійність і 

диференціація рук при диригуванні поліфонічних хорових творів. Вступи, 

показ переходу з одного голосу на інший. Розвиток самостійності рук. 

Фермата на паузі і тактовій рисці (диригентські прийоми виконання фермат 

на паузі). Ауфтакт після фермати на тактовій рисці.  
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

залік – 3 семестр, 

екзамен – 7 семестр. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання  

1) тестування,  

2) академконцерт,  

3) анотація до хорового твору, 

4) диригування хоровим колективом.  

 


