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Дисциплината “Дирижиране на оркестър от клавир” се изучава в пети семестър и е 
естествено продължение на изучаваната от първи до четвърти семестър дисциплина 
“Хорово дирижиране”. Основна цел на обучението е запознаването с принципите на 
ръководство на инструментални състави, спецификата на инструменталното звучене и 
артикулация и създаване на умения за дирижирането им. 
Диригентското изкуство по един неповторим начин свързва теоретичните знания с 
практическите умения на изучаващия музикалното изкуство. Тук във висша степен могат да 
се оценят проявените знания на студентите, придобити по различните дисциплини в курса 
на обучение: инструментознание и оркестрация, оркестрови жанрове и стилове, музикални 
форми, четене на партитури, хармония и полифония, обща музикална култура и пр. Също 
така в тази дисциплина могат да бъдат доразвити и други качества на бъдещия музикален 
педагог: комуникативност, артистизъм, ръководство, организация и контрол на 
художествения процес. 
Студентите овладяват специфична мануална техника, запознават се с различни 
инструментални щрихи и артикулацията им в диригентския жест. Създава се умение за 
четене и дирижиране на оркестрови партитури с по-сложна многогласна фактура. 
Анализират се процесите, протичащи в различните структури на музикалната форма и 
тяхното ръководство. Студентите се приобщават към ярки образци на инструменталната 
музика от позицията на диригента-изпълнител. 
Практическите упражнения се извършват, като оркестровата партия се изпълнява на пиано 
от двама корепетитори. 

 

 

ОЦЕНЯВАНЕ 
През текущия семестър се правят две текущи проверки: първа – за оценяване на 

входното ниво на диригентските умения; втора – за ниво на развитие след първите пет 
седмици.В края на обучението си в V семестър по дисциплината, студента се оценява с 
“Текуща оценка”, изразяваща се в дирижиране “от клавир” на произведение (или част от 
него), зададено от текущия изучаван  материал. 
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