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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Програма кваліфікаційного екзамену з диригування (диригування 

хором згідно затверджених вимог) для студентів галузі знань: 0202 

«Мистецтво», напряму підготовки: 6.020204 «Музичне мистецтво»,  

розроблена відповідно до вимог підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем: «Бакалавр» та побудована на основі змісту програми 

навчальних дисциплін: «Хорове диригування», «Хоровий клас».  

Програма включає такі складові: пояснювальну записку, критерії 

оцінювання навчальних досягнень студентів, програму кваліфікаційного 

екзамену, список рекомендованої основної та додаткової літератури. Зміст 

програми кваліфікаційного екзамену зорієнтовано на виявлення у студентів 

практично-виконавських умінь, готовності до їх застосування у 

педагогічному процесі початкових та середніх мистецьких навчальних 

закладів; усвідомлення особистісно-зорієнтованого, диференційованого 

підходів до навчання, виховання і розвитку учнів, виявлення практичних 

вмінь творчо використовувати інноваційні ідеї в освітньому процесі.  

Кваліфікаційний екзамен з хорового диригування складається з: 

 концертного диригування двох музичних творів з навчальним 

хоровим колективом: 

а) твору з супроводом (фортепіано); 

б) твору a'cappella; 

 практики роботи з хором – гра на фортепіано хорового твору та 

його розучування з хором (демонстрація фрагменту репетиційної 

роботи). 

Мета кваліфікаційного екзамену з диригування (диригування хором 

згідно затверджених вимог) – перевірка практичних умінь та диригентських 

навичок, професійних компетентностей  сформованих в процесі вивчення 

таких дисциплін як хорове диригування та хоровий клас. 
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Завдання кваліфікаційного екзамену з диригування (диригування 

хором згідно затверджених вимог): 

1. Розкрити рівень володіння прийомами та методами диригентсько-

хорової техніки, емоційно-динамічної виразності звуку на основі 

сформованих вокально-хорових навичок в процесі виконання 

хорових творів.  

2. Продемонструвати вміння щодо розкриття особливостей музичної 

форми твору, розвитку та завершеності окремих музичних фраз, 

логіки розвитку кульмінацій за допомогою диригентських жестів. 

3. Показати творчий підхід студента, власну художню ініціативу та 

інтерпретацію у процесі виконання хорових творів. 

Екзаменаційні вимоги: 

 продемонструвати набуті вокально-хорові вміння та навички в 

процесі диригування програмних творів, а саме: під час диригування 

хорового твору a’capрella та при виконанні твору із супроводом: 

вміло показати вступ кожної партії з ауфтактами, кульмінаційні 

моменти творів, ведення мелодичної лінії, показ штрихів, 

динамічних відтінків тощо;   

 впевнено володіти диригентськими жестами та прийомами передачі   

     агогіки, змін динаміки, штрихів, темпів при виконанні хорових   

     творів; 

 засвідчити досягнення високого рівня інтерпретації та розкриття   

     художньо-образного змісту твору; 

 зіграти на фортепіано твір, який розучується під час роботи з 

хором; 

 проспівати та продиригувати хорові партії, демонструючи процес 

безпосередньої роботи з навчальним хором. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  

НА КВАЛІФІКАЦІЙНОМУ ЕКЗАМЕНІ З ДИРИГУВАННЯ 

(ДИРИГУВАННЯ ХОРОМ ЗГІДНО ЗАТВЕРДЖЕНИХ ВИМОГ) 

 

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

 

Значення оцінки 

 

А 

 

90 - 100 

«Відмінно» – диригування хорових творів 

(a’capрella, з супроводом) на досить високому 

рівні виконання, технічно-завершеному, 

артистичному виконанні програми, високого 

рівня складності, оригінальності інтерпретації. 

Впевнене володіння навичками диригентської 

техніки. Високий рівень виконання хорової 

партитури (a’capрella) на фортепіано та 

впевнений спів голосів (напам’ять) з 

диригуванням.  

 

В 

 

82 - 89 

«Дуже добре» – ставиться при текстуально-

правильному, стилістично-достовірному, 

емоційному виконанні програми достатнього 

рівня складності. Художньо переконливе 

виконання хорової партитури на фортепіано і 

спів голосів партитури з диригуванням вище 

середнього рівня досконалості з незначними 

огріхами. 

 

C 

 

75 -81 

«Добре» – впевнене виконання з незначною 

кількістю змістовних помилок. Середній рівень 

спрямованості на процес диригування, досить 

зрозумілі ауфтакти, зняття іноді не відповідають 
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усім засобам музичної виразності, 

фрагментарно використовуються ауфтакти  

попередження та диференціація функцій рук. 

Середній рівень виконавської стабільності, 

самоконтролю та здатності до самовиховання. 

Достатньо виразне виконання хорової 

партитури на фортепіано, спів голосів з 

диригуванням з деякими незначними 

помилками. 

 

D 

 

67 - 74 

«Задовільно» – виконання творів з певною 

кількістю технічних і змістовних помилок, що 

знижують рівень виконання до середнього. 

Достатній рівень спрямованості та мотивації до 

диригентсько-хорової діяльності. Нечіткий 

прийом передачі темпів та динаміки, слабкий 

рівень сформованості мімічних умінь та 

прийомів невербального спілкування з 

концертмейстером. Задовільний рівень розвитку 

окремих компонентів музичної виразності та 

виконавських умінь гри хорової партитури на 

фортепіано та співу голосів з диригуванням з 

огріхами та помилками. 

Е 60 - 66 «Достатньо» – початковий рівень 

сформованості мануальних умінь, значна 

кількість технічних помилок з основ постановки 

диригентського апарату (неточні ауфтакти, 

відсутність зняття, малюнки диригентської 

схеми, не пов’язані з музичним текстом, 

наявність паралельних рухів), низький рівень 
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сформованості умінь та прийомів невербального 

спілкування з концертмейстером. Початковий 

рівень виконавських умінь, самоконтролю та 

самоаналізу. Виконання хорової партитури на 

фортепіано та спів голосів з диригуванням зі 

значною кількістю виконавських, 

інтерпретаційних огріхів та помилок. 

 

FX 

 

0 - 59 

«Незадовільно» (з можливістю повторного 

складання) – виконання творів зі значними та 

грубими художньо-технічними недоліками та 

помилками, що не задовольняють мінімальних 

вимог до необхідного рівня компетентності, 

який можна підвищити за умов самостійного 

доопрацювання. Демонстрація дуже низького 

рівня гри хорової партитури на фортепіано та 

співу голосів з диригуванням з великою 

кількістю суттєвих виконавських, 

інтерпретаційних огріхів та помилок. 

 

 

ПРОГРАМА КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

 З ДИРИГУВАННЯ (ДИРИГУВАННЯ ХОРОМ ЗГІДНО 

ЗАТВЕРДЖЕНИХ ВИМОГ) 

 

1. Андрущенко Вікторія Вікторівна 

1) Муз. Г. Вірьовки, сл. Т. Шевченка «Не щебечи соловейко», 

2) Укр.нар.пісня в обр. М.Леонтовича «Ой, сивая зозуленька»; 

(Клас викладача Юдіна А. А.). 

 



 

 

8 

2.  Батюк Марина Михайлівна  

1) Укр. нар. пісня в обр. М.Леонтовича «Зелена та ліщинонька»,  

2) Укр. нар. пісня «Дощик»;  

(Клас ст. викладача Макарової Т.О.). 

 

3. Болгаріна Валерія Іванівна 

1) Муз. К. Сен Санса «Хор жінок» з опери «Самсон і Даліла»,  

2) Укр. нар. пісня в обр. М. Леонтовича «Ой з-за гори кам’яної»; 

(Клас ст. викладача – Світайло С. В.). 

 

4. Данилюк Валерія Русланівна 

1) Муз. М. Речкунова, сл. А.Фета «Осень»,  

2) Муз. Я. Барнича, сл. Т.Шевченка «У перетику ходила»;  

(Клас ст. викладача Світайло С. В.). 

 

5. Дозорець Тетяна Володимирівна 

1)  Укр. нар. пісня в обр. М.Леонтовича «Ой не ходи Грицю», 

2) Муз. П.Чеснокова, сл. Н. Некрасова «Несжатая полоса»; 

(Клас ст. викладача Світайло С. В.). 

 

6. Жидан Олена Михайлівна 

1) Б. Сметана «Колискова»,   

2) Муз. С.Рахманінова, сл. Ф.Тютчева  «Весенние воды»; 

(Клас викладача Юдіна А.А.).  

 

7. Костик Олександра Володимирівна 

1)  Муз. А. Власова, сл.О.Пушкіна «Фонтану Бахчисарайского дворца»,  

2) Qurino Gasparini  «Adoramus Te»; 

(Клас доцента Макаренко Л.П.).  
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8. Литвиненко Тетяна Вікторівна 

1) Українська народна пісня «Ой зацвіла фіалочка», 

2) С.Рахманінов «Слава народу»; 

(Клас викладача Юдіна А.А.). 

 

9. Литвинчук Олена Ігорівна 

1) Муз.Д. Січинського, сл. Б.Грінченка «Дніпро реве»,  

2)  С. Рахманінов «Богородице Дево»; 

(Клас професора Болгарського А.Г.). 

 

10. Лукащук Олена Володимирівна 

1)  Муз. В. А. Моцарта, сл. П. Метастазио «Если мы в разлуке»,  

2)  Укр. нар. пісня «Утоптала стежечку»; 

(Клас професора Болгарського А.Г.). 

 

11. Махаринська Анна Андріївна 

1) Укр. нар. пісня в обр. М. Леонтовича «Щедрик»,  

2) Л. В. Бетховен «Восхваление природы человеком»; 

(Клас ст. викладача Макарової Т.О.). 

 

12. Одарюк Ігор Олегович 

1.) Ф. Грубер «Свята ніч»,  

2.) Л. В. Бетховен «Восхваление природы человеком»; 

(Клас ст. викладача Макарової Т.О.). 

 

13. Островка Яна Іванівна 

1) К. Данькевич із опери «Богдан Хмельницький» жін. хор «Чорний крук у 

полі кряче»,  

2) Муз. О. Незовибатька, сл. Т.Шевченка, «У перетику ходила»; 

(Клас ст. викладача Макарової Т.О.). 
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14. Воловик Яна Володимирівна  

1) К. Данькевич із опери «Богдан Хмельницький» жін. хор «Чорний крук у 

полі кряче»,  

2) Муз. О. Незовибатька, сл. Т.Шевченка, «У перетику ходила»; 

(Клас професора Болгарського А.Г.). 

 

15. Скрічевська Єлизавета Олександрівна 

1) Укр. нар. пісня в обр. Я.Степового  «Кізочка»,  

2) Дж. Раттер «Pie Jesu»; 

(Клас ст. викладача Макарової Т.О.). 

 

16. Слободчик Михайло Володимирович 

1) Сл. Т.Г.Шевченка, муз. А.Авдієвського «Думи мої»,   

2) Муз. Е. Грига,  сл. С.  Свиридов, «Заход солнца»; 

(Клас професора Болгарського А.Г.). 

 

17. Шевченко Андрій Романович 

1) С.Рахманінов «Тебе поем» із літургії Іоана Златоустого, 

2) Муз. Р.Шуберта, сл. Ф.Руккерт а «Ты мой покой»; 

(Клас викладача Юдіна А.А.). 

 

18. Шкуренко Маргарита Юріївна 

1) Муз. В. Верменича, сл. М. Сома «Польова царівна»; 

2) Муз. Р. Шумана «Вечерняя звезда»; 

(Клас викладача Юдіна А.А.). 

 

19. Якубовська Анна Андріївна 

1) Укр. нар. пісня в обр. С. Людкевича «Пасла дівка лебеді»,  

2) Укр. нар. пісня в обр. М. Лисенка «Верховино, світку ти наш»; 
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(Клас ст. викладача Макарової Т.О.). 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Основна 

 

1. Світайло С. В. Методика роботи з дитячим хоровим колективом : 

навч.-метод. посібник для студ. вищих навч. закладів III–IV рівня 

акредитації. / Світайло С. В. – К. : Унів. коледж Київського ун-ту ім. Бориса 

Грінченка, 2016. –140 с. http://elibrary.kubg.edu.ua/14757/ 

2. Стефіна Н. В. Хрестоматія з хорового диригування. Випуск II. 

Частина 1 Навч.-метод. посібник для студентів ВНЗ. / Н. В. Стефіна – Суми : 

СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 270 с.  

http://www.twirpx.com/file/2319254/ 

3. Стефіна Н. В. Хрестоматія з хорового диригування. Випуск II. 

Частина 1 Навч.-метод. посібник для студентів ВНЗ. / Н. В. Стефіна – Суми : 

СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 152 с. 

http://www.twirpx.com/file/2319270/ 

4. Бенч-Шокало О. Український хоровий спів. Актуалізація звичаєвої 

традиції: навчальний посібник / О. Бенч-Шокало. – К. : Український світ, 

2002. – 440 с.  

 

Додаткова 

1. Бурбан М.І. Хорове виконавство України. Довідник / М. І. Бурбан. –

Дрогобич : Вимір, 2004. – 260 с.  

2. Григор'єва В. В. Хорове диригування : метод. рек. до самост. роботи / 

Вікторія Григор'єва ; Бердян. держ. пед. ун-т, Ін-т психол.-пед. освіти та 

мистец., Каф. муз. виховання. - Бердянськ : Ткачук О. В., 2012. – 119 с. 

3. Джурко В. Л.. Хорове диригування : навчальний посібник / 

Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут мистецтв ; Упоряд. 

В. Л. Джурко, Т. О. Макарова, І. С. Чернявська ; Київський університет імені 

Бориса Грінченка. – К. : Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 139 с.   

4. Карпенко Є. В. . Хорове аранжування : Навчально-методичний 

посібник для студентів музичних факультетів вищих навчальних закладів / Є. 

В. Карпенко, Н. В. Карпенко. - Суми : Мрія, 2007. – 220 с. 

5. Карпенко Є. В., Карпенко Н. В.. Хорове аранжування : Навчально-

методичний посібник для студентів музичних факультетів вищих навчальних 

закладів / Є. В. Карпенко, Н. В. Карпенко. - Суми : Мрія, 2007. – 220 с. 

http://elibrary.kubg.edu.ua/14757/
http://www.twirpx.com/file/2319254/
http://www.twirpx.com/file/2319270/
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6. Костенко  Л. В. . Методика викладання хорового диригування : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Костенко, Л. Ю. Шумська ; Ніжин. 

держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 99 с.  

7. Плішка А. В. Різдвіні колядки  : навчальний посібник / Чернівецький 

нац. університет імені Юрія Федьковича ; укл. А. В. Плішка. – Чернівці : 

Чернівецький нац. університет, 2010. – 52 с. 

8. Плішка А. В. Хорова музика : хрестоматія з диригування: 

навчальний посібник до курсу «Хорове диригування». Вип. 3 / укл. А. В. 

Плішка. – Чернівці : Рута, 2008. – 45 с. 

9. Плішка А. В. Хорова музика: хрестоматія з диригування : 

Навчальний посібник до курсу «Хорове диригування». Вип. 2-й / укл. А. В. 

Плішка. – Чернівці : Рута, 2007. – 44 с.  
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