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Циклова комісія музики і хореографії 

 

 
ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«Хорове диригування» 

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «молодший спеціаліст»  

Курс IV  

Галузь знань: 0202 Мистецтво  

Спеціальність: 014  Середня освіта 

Форма проведення: усна  

Тривалість екзамену: 2 год.  

Максимальна кількість балів: 40 балів  

Критерії оцінювання:  

практичне завдання  0 балів (диригування 1 хорового твору, виконання шкільної 

пісні; 10 балів за кожний твір); 

усний аналіз хорового твору – 10 балів; 

відповіді на питання з методики хорового диригування  – 10 балів; 

Практичне завдання: диригування твору з супроводом або твору a cappella (гра 

хорової партитури на фортепіано, спів кожної хорової партії з тактуванням руки); 

виконання шкільної пісні (1-4 кл). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Репертуар музичних творів для проведення семестрового іспиту з 

хорового диригування для студентів 4 ММ 

 

Прізвище, 

ім'я,  по 

батькові 

студента 

 

Хорові твори 

 

Шкільна пісня 

 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

викладача 

 

1.Багатченко 

Михайло 

 

1.М.Лисенко «Тече річка» 

2.Укр.нар пісня в обробці 

М.Леонтовича «Котилася 

зірка» 

 

«Дві пісеньки», музика 

та слова Лесі Горової  

 

Лопуга 

Тетяна 

Валентинівна 

 

2. Вдовенко 

Олександра 

 

1. В. Верменич «Світанок»; 

2. М. Леонтович «Ой сивая 

зозуленька». 

  

«Дві пісеньки»», музика 

та слова Лесі Горової 

 

Кифенко 

Анна 

Миколаївна 

 

3. Демчик  

Ірина 

 

1. С.Франк "Panis Angelicus" із 

Святкової Меси; 

2. Г. Соров’як «П’ять лебідок» 

 

«Веселкова пісня», 

сл. М. Ясинкова, муз. О. 

Янушкевич  

 

Кифенко 

Анна 

Миколаївна 

 

4.Єськова 

Любов 

 

1.О. Білаш «Червона калина»; 

2. Укр.нар.пісня в обр. Л. 

Лебедевої «Дам я яловицю». 

 

 

 «Весняні краплинки», 

муз. М. Дремлюги,  сл. 

Г. Бойка 

 

Кифенко 

Анна 

Миколаївна 

 

5.Калита 

Влада 

 

1. О.Бородін. Хор «Улітай на 

крилах вітру» з опери «Князь 

Ігор» 

2.Л.Шукайло. Кантата «Пори 

року», щедрівка «Ой чи є, чи 

нема» 

 

Веснянка   

«Повертайся, ластівко»,  

муз. В. Верменича,  

сл.М. Сингаївського. 

 

 

Теряєва 

Лариса 

Анатоліївна 

 

6. Корнєєва 

Юлія 

 

 

 

1. П.Чесноков  

«Несжатая полоса» 

2.Укр.нар пісня в обробці 

М.Леонтовича «Ой, лугами 

берегами» 

 

 «Краплинка»,  

муз. Р.Лісової, 

сл. С.Корнієнко 

 

 

 

Лопуга 

Тетяна 

Валентинівна 

 

7. Матвійчук 

Єлизавета 

 

1. М.Мусоргський «Гопак» з 

опери «Сорочинська ярмарка». 

2. П. Чесноков Op.9 №18 

«Благослови душе моя 

Господа» 

 «Пісенька для всіх»,  

музика та слова Лесі 

Горової 

Кифенко 

Анна 

Миколаївна 



 

 

Екзаменатори:                                                         Л.А.Теряєва 

 

                                                                                  А.М.Кифенко 

 

                                                                                  Т.В.Лопуга 

 

 

Голова циклової комісії  музики і хореографії                                 Т.В.Романова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орієнтовний план дистанційного проведення семестрового іспиту з 

хорового диригування для студентів 4 ММ. 

1.Семестровий  іспит проводиться  з використанням дистанційної комп’ютерної 

платформи « Google Meet».  

2. Студенти завчасно записують у відеоформаті mp4 та пересилають своєму 

викладачеві диригування  хорового твору ( під аудіо чи відеозапис) і шкільну пісню 

під власний супровід. Якщо твір а капельний – студент надає відео гри хорової 

партитури та співу хорових партій. 

8.Оладько 

Діана  

 

1.Боб Чілкотт  

A Little Jazz Mass  

1”Kyrie” 

2.Укр.нар. пісня в обробці 

Ф.Колеси “Ой, зацвіли 

фіялоньки” 

 

 «Рудий кіт»,  

муз. і сл. О.Клявліної 

Лопуга 

Тетяна 

Валентинівна 

9. Фєдєшова 

Катерина 

1.Боб Чілкотт  

A Little Jazz Mass  

3”Sanctus” 

2. О.Свєшніков. «Черемуха» 

 «Веселі нотки»,  

муз. Зоряни Мартин 

сл.Міли Франек  

 

Лопуга 

Тетяна 

Валентинівна 



3. Викладачі з хорового диригування передивляються відео, надіслані студентами, 

радяться, оцінюють їх (за якість відео відповідальність несе викладач студента).  

4.  За 2 дні до іспиту кожний викладач проводить консультацію зі своїми 

студентами, використовуючи дистанційну комп’ютерну платформу «Google Meet», 

телефонний додаток «Viber» та корпоративну пошту. 

5. За 1 день до іспиту викладач перевіряє якість та рівень підготовки  своїх 

студентів, проводить дистанційне заняття з кожним студентом, дає рекомендації та 

поради з приводу диригування та виконання пісенного репертуару. 

6. У день іспиту о 08.50. всі студенти підключаються до дистанційної комп’ютерної 

платформи « Google Meet».  

7. Голова екзаменаційної комісії вітає всіх студентів з початком іспиту з хорового 

диригування. Прийом студентів іде за алфавітом. На кожного студента дається 15 

хвилин. Контролює чергу староста групи (яка закінчує іспит). 

8.Живе спілкування зі студентом. Після диригування хорового твору викладачі 

питають студента про твір (усна анотація твору). 

9. Після виконання шкільної пісні студент представляє методику розучування пісні, 

вказує на вокально-ритмічні труднощі та шляхи їх подолання. 

10. Комісія викладачів з хорового диригування дякує студенту, прощається з ним, 

оцінює його навчальні успіхи. До загальної оцінки студента додаються бали за 

відеодиригування та  виконання шкільної пісні під власний супровід. 

Викладачі з хорового диригування               Теряєва Л.А.  

                                                                           Кифенко А.М. 

                                                                          Лопуга Т.В. 


