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Цілі та предметні результати навчання 

Цілі дисципліни Метою курсу «Диригентська освіта та діяльність: сучасні напрями та 

інновації» є комплексна підготовка високопрофесійних фахівців у галузі 

музичного мистецтва, із загальним рівнем обізнаності у основах та 

напрямах диригентської діяльності. Безпосередніми завданнями курсу 

стає огляд історичних моментів становлення професійної диригентської 

освіти; виокремлення та аналіз різноманітних аспектів диригентської 

діяльності як в історичній ретроспекції, так і на сучасному етапі; в тому 

числі знайомство з провідними диригентськими школами України, їх 

методичними принципами та персоналіями. Курс формує погляд на 

диригентську діяльність не лише як на комплекс функцій, напрямків 

роботи творчого лідера мистецького колективу, як на  засіб художньої 

комунікації, але як на частину еволюційного процесу становлення 

культури. 
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Компетентності Загальні (за освітньою програмою): 

ЗК 1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК 7. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК 12. Здатність працювати автономно. 

ЗК 13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК 14. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК 15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 17. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 

у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

 

Спеціальні (за освітньою програмою): 

СК 3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного 

мистецтва. 

СК 4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між 

теорією та практикою музичного мистецтва. 

СК 5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й 

сучасні досягнення у теорії, історії та методології музичного мистецтва. 

СК 7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та 

використовувати професійні знання у практичній діяльності. 

СК 8. Здатність здійснювати диригентську діяльність. 

СК 9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього 

образу. 

СК 10. Здатність застосовувати базові знання провідних музично-

теоретичних систем та концепцій. 

СК 11. Здатність оперувати професійною термінологією. 

СК 12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію 

та застосовувати її в процесі практичної діяльності. 

СК 13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних 

зв’язків. 

СК 14. Здатність демонструвати базові навички ділових комунікацій. 

СК 17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні 

технології музикознавчої, виконавської, композиторської, диригентської, 

педагогічної діяльності.  

СК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними 

вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, музикознавстві та 

музичній педагогіці. 



Здатності (додаткові професійні): 

 здатність до перспективного диригентського мислення, аналізу та 

синтезу; 

 здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між 

усіма елементами теоретичних, методичних та практичних знань в 

галузі фахової підготовки у галузі музичного мистецтва; 

 володіння творчими моделями самореалізації на прикладі діяльності 

провідних представників різних диригентських шкіл України.  

Програмні  

результати 

навчання 

РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 

майстерність володіння інструментом (голосом) на належному фаховому 

рівні під час виконавської (диригентської) діяльності. 

 РН 2. Володіти методами та навичками оркестрової та ансамблевої гри 

(ансамблевого / хорового співу), репетиційної роботи та концертних 

виступів. 

РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до 

певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та 

художнього змісту. 

РН 6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження 

наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та написання роботи 

відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну 

позицію. 

РН 10. Володіти базовими знаннями, практичними навичками 

організаційної та творчої роботи з ансамблевим колективом. 

РН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / 

менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній діяльності.  

РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом. 

РН 14. Використовувати на професійному рівні методи та прийоми 

викладання гри на інструменті / вокалу /диригування / теорії, історії 

музики / композиції. 

РН 15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з 

музичного мистецтва.  

РН 17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних 

стилів різних епох. 

Поглиблені для курсу: 

 здатність аналізувати зміст, функції і напрямки диригентської 

діяльності для вдосконалення власної творчості в майбутньому; 

 здатність орієнтуватися у схожості і відмінностях диригентських 

шкіл;   

 здатність створювати перспективи самостійної творчої діяльності; 

 здатність до орієнтування у актуальному диригентсько-хоровому 

просторі, сучасних тенденціях і трендах. 

Вимоги до 

підготовки 

слухачів 

(міждисциплінарні 

зв’язки, що 

передують 

вивченню 

дисципліни) 

У структурно-логічній предметній системі музичної освіти  дисципліна 

«Диригентська освіта та діяльність: сучасні напрями та інновації» 

вивчається на етапі підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» і є 

дисципліною, яка використовує інтердисциплінарні підходи курсів 

«Спеціальний клас», «Історія виконавства», «Робота з оркестром», 

«Хорознавство і методика роботи з хором», «Диригентська 

(концертна/хормейстерська) практика», «Оперна студія» тощо. Базові 

знання з дисципліни забезпечують досягнення загального рівня 

професійної універсальності фахівця у галузі культури і мистецтва. 



Зміст дисципліни 

(перелік тем) 

Тема 1. Історичне становлення диригування та професійної диригентської 

освіти.  

Тема 2. Диригентська техніка та засоби виразності: оркестровий та 

хоровий підходи; специфіка оперно-симфонічного диригування. 

Тема 3. Диригентська освіта в Україні:  ІІ половина ХVIIІ – початок ХХ 

століття. 

Тема 4. Перша половина ХХ століття: становлення та розвиток провідних 

національних диригентських шкіл. 

Тема 5. Чотири магістралі: Київська, Одеська, Харківська, Галицька 

диригентські школи. Єдності та відмінності. 

Тема 6. Система функціонування творчих колективів в Україні і в світі; 

роль диригента на сучасному етапі.  

Тема 7. Робота з професійними, аматорськими, проєктними, дитячими  

колективами. Трансформація функцій та обов’язків диригента.  

Тема 8. Засадничі принципи диригентської освіти в Україні на сучасному 

етапі: традиції, новації, перспективи. 

Тема 9. Синтез-тенденції та тренди: постать диригента в «ситуації 

невизначеності». 

Дидактичні методи 1. Теоретико-інформаційні (усний виклад - бесіда, розповідь, 

пояснення, дискусія, консультування) 

2. Практико-операційні (ілюстрація, аудіовідеодемонстрація тощо) 

3. Пошуково-творчі (творчий експеримент, творчий діалог) 

4. Метод  самостійної роботи (робота з науковим, біографічним 

текстом, записами, порівняння, аналіз) 

5. Контрольно-оцінювальні (репродукція та презентація) 
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Технічне 

Забезпечення 

 - комп’ютерні мережеві засоби  

 - музично-технічна апаратура  

 - основна і додаткова література 

Метод оцінювання Кількість Мінімальна 

оцінка в балах 

Максимальна оцінка в 

балах 

Заліки 1 

 

60 100 

Сума балів за екзамен/залік переводиться до екзаменаційної оцінки згідно з таблицею: 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
 

http://conservatory.lviv.ua/about/history/


Політика курсу 

Правила взаємодії Політика навчальної дисципліни «Диригентська освіта та діяльність: 

сучасні напрями та інновації» визначається положенням ОНМА імені 

А.В. Нежданової щодо організації навчального процесу.  

  

Додаткова 

інформація 

 Силабус дисципліни «Диригентська освіта та діяльність: сучасні 

напрями та інновації», обговорена та ухвалена на засіданні кафедри 

хорового диригування (протокол № 10 від 27.04.2022 року), 

розглянуто на науково-методичній комісії ОНМА імені 

А.В.Нежданової та затверджено Вченою радою ОНМА імені А.В. 

Нежданової (протокол №11 від 29.06.2022). 

 

 


