Навчальною програмою підготовки бакалавра за спеціальністю 025
Музичне мистецтво (спеціалізація – «народні/струнні/духові») передбачено
підмускову атестацію з диригування.
Кваліфікація бакалаврів спеціалізації «народні/струнні/духові»: Артисторкестру (ансамблю) (за спеціалізацією). Артист-інструменталіст (за
спеціалізацією).
Диригент оркестру (ансамблю).
Підсумкова атестація з диригування передбачає виступ студента в якості
диригента оркестру з двома творами.
Студент має представити на іспит належно оформлену партитуру та
підготовлені для гри в оркестрі партії твору, інструментованого або
адаптованого до складу студентського колективу НН інституту культури і
мистецтв
Підсумкова атестація з диригування передбачає перевурку рівня
диригентсько-оркестрової підготовки бакалавра.
1. Мета підсумкової атестації - перевірка теоретичних знань та
практичних умінь випускника для здійснення ним професійної діяльності в
галузі музично-інструментального виконавства, диригентської практики та
музичної освіти.
Підсумкова атестація передбачає перевірку таких фахових компетенцій
випускника:
1. Здатності здійснювати виконавську діяльність як артист-інструменталіст.
артист/диригент оркестру (ансамблю).
2. Здатності здійснювати диригентську діяльність на базі професійних знань
та навичок керівництва музичним колективом.
3. Демонструвати виконавську культуру та технічну майстерність як
артист/диригент оркестру (ансамблю).
4. Володіти методикою організаційної та творчої роботи з оркестром під час
диригентській діяльності.
Підсумкова атестація передбачає перевірку таких компетенцій
випускника: знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності; здатність бути критичним і самокритичним;
здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність
демонструвати достатньо високий рівень виконавської, диригентської
майстерності; здатність створювати та реалізовувати власні художні
концепції у виконавській та диригентській діяльності; здатність
використовувати професійні знання та навички в процесі творчої діяльності;
здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу; здатність
застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології
музикознавчої, виконавської, композиторської, диригентської, педагогічної
діяльності; здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними
вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, музикознавстві та
музичній педагогіці; здатність ефективно використовувати музично –
технічні засоби у педагогічній та виконавській діяльності.

Рівень підготовки випускника як диригента оцінюється за такими
критеріями:
- оволодіння основними прийомами диригування (простими, складними та
складно-змішаними схемами диригування);
- застосування різних способів диригування засобами музичної виразності;
- диригентсько-вольові якості та артистичні здібності.
2. Передумови
Попереднє опанування навчальних дисциплін «Фах» (за спеціалізацією
«Народні/струнні/духові»), «Основи інтерпретації», «Історія виконавства»
дозволить скласти підсумкову атестацію першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти.
3. Результати
1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну майстерність
під час диригування оркестром.
2. Здійснювати диригентсько-виконавську інтерпретацію музичних творів
відповідно до їх жанрово-стильового та художньо-образного контексту.
Знання: виконавської культури,
критеріїв інструментального
виконавства,
особливостей виконавської
культури в оркестрових формах
музикування.
Уміння: володіти інструментом
на належному фаховому рівні,
демонструвати артистизм та
високий рівень виконавської
майстерності у концерній
діяльності.
Знання: особливостей роботи з
оркестром.
Уміння: методично правильно
здійснювати репетиційну роботу з
оркестровим колективом
Знання: особливостей стилів,
жанрів, певної доби, до якої
належать музичні твори.
Уміння: здійснювати музичнотеоретичний аналіз оркестрових
творів, виявляти особливості
форми, драматургії та художнього
змісту музичних творів.

ПРН 1

Демонструвати артистизм,
виконавську культуру та технічну
майстерність володіння
диригентським жестом на
належному фаховому рівні під час
виконавської діяльності.

ПРН 2

Володіти методами та навичками
оркестрової та ансамблевої гри,
репетиційної роботи та
концертних виступів.

ПРН 3

Аналізувати музичні твори з
виокремленням їх належності до
певної доби, стилю, жанру,
особливостей драматургії, форми
та художнього змісту.

4. Критерії оцінювання
Рівень підготовки майбутнього бакалавра з диригування оцінюється за 100бальною шкалою.
Шкала та критерії оцінювання диригентсько-оркестрової підготовки
випускника:

90-100 балів – створення цілісного музичного образу у звучанні оркестру у
належному темпі, характері, нюансуванні, штриховою та динамічною
палітрою. Відповідність засобів диригентської виразності художньому змісту
виконуваного твору. Своєчасне подання остаточного варіанту партитури та
партій для розучування в оркестрі.
82–89 балів – якісне володіння усім арсеналом диригентської вправності.
Належне звучання колективу, добра реалізація усіх поставлені диригентом
завдань, належне реагування оркестрантів на вимоги
диригента у процесі інтерпретації твору. Вчасно подані для виконання
оркестром партитура та партії мали окремі неточності та потребували
незначного доопрацювання.
74–81 балів – належне виконання музичного твору оркестром та
відповідність вмінь диригента щодо передачі характеру, темпу, динаміки,
образного змісту виконуваного музичного твору. Певне запізнення зі
строками подачі партитури та партій оркестровому колективу. Подані в
оркестр партитура та партії потребували доопрацювання та виправлення
помилок,
64 –73 балів - виконання диригентом твору містило певні невідповідності
щодо характеру, художнього змісту, темпу або динаміки. Реагування
колективу на мануальні та інші форми комунікації з диригентом мали певні
недоліки. Підготовлені партитура та партії потребують значного
доопрацювання. Невчасно подана партитура та написані партії скоротили час
вивчення твору оркестровим колективом та вплинули на якість його
виконання.
60–63 бали - виконання диригентом творів містить помилки та неточності,
відхилення від схеми тактування, окремі забування тексту музичного твору,
гра оркестру має тьмяне звучання та відповідне реагування на вимоги
диригента. Невчасно подана партитура та партії поставили під загрозу
виконання твору оркестром.
35–59 балів - текст музичного твору має значні помилки, штрихова,
динамічні та художні особливості музичного образу відтворені в жестах
диригента примітивно або мають значні помилки.
1-34 бали - робота над партитурою та написанням партій не доведена до
кінця, а тому не подана до виконання, або подана зі значним запізненням, що
унеможливлює її виконання.
Концертно-виконавська частина комплексного кваліфікаційного екзамену
передбачає диригування оркестром двома різними за жанрами, стилями та
характером творами.
Рівень підготовки випускника як диригента оцінюється за такими
критеріями:
- знання нотного тексту (якість вивчення твору напам’ять, текстова точність,
жестова відповідність у передачі темпо-ритмічних особливостей
оркестрового звучання);

- якість підготовки виконавського апарату диригента (побудова загальної
драматургії твору, відповідність жесту характеру виконуваного твору та
засобів звуковидобування, туше, диференціація жесту у відповідності
звуковому оркестровому колориту, стильовій та жанровій відповідності);
- артистизм та творча індивідуальність виконавця.
Шкала оцінювання: Оцінка ECTS
національна та ECTS

Оцінка за національною
шкалою

Сума балів за всі види
навчальної діяльності
для екзамену, заліку, курсового проекту (роботи), практики
90 – 100
А
відмінно
82 – 89
В
добре
74 – 81
С
64 – 73
D
задовільно
60 – 63
Е
35 – 59
FX
незадовільно з
можливістю
повторного складання
1 – 34
F
незадовільно з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

5. Засоби діагностики результатів навчання
Екзамен.
Орієнтовний репертуарний зміст з програми диригування:
Аренський А.
Баласанян С.
Бетховен Л.
Бізе Ж.
Бородін О.
Брамс Й.
Вагнер Р.
Верді Д.
Гаджібеков У.
Глазунов О.
Глінка М.

Гліер Р.
Лисенко М.

Опера „Сон на Волзі” (увертюра).
Музика з балету „Лейлі і Меджнун”.
Симфонії .
Увертюра „Егмонт”.
Музика до драми А. Доде „Арлезіанка”.
Опера „Кармен” (увертюра).
Опера „Князь Ігор” (увертюра).
Симфонії
Опери „Тангейзер”, „Рієнци” ( увертюри).
Уверюри до опер.
Опера „Кер Огли” (вступ).
Урочиста увертюра.
Опера ”Життя за царя” (увертюра).
Опера „Руслан і Людмила” - ІІІ дія танці.
Хор персидок.
Арагонська хота.
Музика з балету „Мідний вершник”.
Опера «Тарас Бульба» (увертюра).

Гуно Ш.
Гріг Е.
Данькевич К.
Даргомижський О.
Калінніков В.
Караєв К.
Кореллі Л.
Ліст Ф.
Гайдн Ф.
Мендельсон Ф.
Моцарт В.
Мусоргський М.
Прокоф’єв С.
Римський – Корсаков А.
Рубінштейн А.
Россині Д.
Стравінський І.
Хачатурян А.
Чайковський П.

Шопен Ф.
Шостакович Д.

Опера „Фауст” (танці).
Музика до драми Г. Ібсена „Пер Гюнт”
Опера „Богдан Хмельницький”
(увертюра).
Опера „Русалка” – Слав’янський танець
№10.
І симфонія.
Музика з балету „Сім красунь”.
Ларго.
Фортепіанний цикл „Годы странствий”.
Симфонічна поема „Прелюди”.
Угорські танці.
Симфонії.
Увертюра „Рюї Блаз”.
Опера „Чарівна флейта” – увертюра.
Симфонії.
Фортепіанні твори (уривки, частини).
Опера „ Хованщина ” (увертюра).
„Картинки з виставки”.
Прогулянка. Тв. № 65.
Музика з балету „Ромео і Джульєтта”.
Опера „Вера Шелога” - увертюра.
Мелодія.
Опера „Італійка в Алжирі” ( увертюра).
Балет „Петрушка” – Російський танець.
Музика до балетів „Гаяне”, „Спартак”
Увертюра – фантазія „Ромео і
Джульєтта”.
Симфонії . Опера „Пиковая дама” –
Інтродукція. „Русский танец”.
Прелюдія №7.
Симфонії.
Музика до кінофільмів
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