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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

8 6 

Загальна кількість годин: 120 
Практичні заняття: 

40 8 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 2-4 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр: 3-8 
Семінарські заняття: 

- - 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 3 

- самостійна робота: 5 

Консультації: 

- - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік - - 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

72 108 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

Предмет «Сучасне українське хорове мистецтво» передбачає формування і розвиток 

навичок хорового співу на матеріалі хорового репертуару української вокально-хорової 

музики. Така музично-теоретична практика має охопити розгалужений комплекс занять. 

Прогнозується логічно поєднувати вивчення етнічно-культурологічних понять та 

національних традицій української народної і класичної, пісенної спадщини із засвоєнням 

елементів вокально-хорових професійних умінь хорового виконання. Ці комплексні складові 

мають бути тісно пов’язані між собою у всіх видах практичної роботи хорового практикуму: 

розпівуанні, роботі над вокальними вправами та виконанні українських хорових творів на 

кожному занятті. 

Метою вивчення дисципліни є: ознайомлення з актуальними явищами сучасного 

вокально-хорового музичного мистецтва у розмаїтті його жанрових та стильових напрямків. 

Передумови: для вивчення дисципліни є: «Теорія музики», «Основний інструмент», 

«Методика постановки голосу», «Історія української музики», «Аналіз музичних творів» 

Міждисциплінарні зв’язки: «Хоровий клас», «Хорове диригування», «Вокал», 

«Хорознавство», «Історія музики» 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати 

навчання: 

1. Знати: 

- музичну термінологію, розуміє основні концепції, теорії та загальну структуру 

музикознавчих наук; 

- розуміє специфіку використання методів, способів, форм музично-педагогічної та музично-

інформаційної діяльності вчителя; 

- інтегрує і розрізнює знання про зміст методичного інструментарію музично-педагогічної 

діяльності вчителя мистецтва, вчителя музичного мистецтва, пояснює суть засобів і методів 

активізації мистецько-творчого розвитку учнів, виховання художньо обдарованої 

особистості; 

- демонструє критичне ставлення до світоглядних теорій у процесі розв'язання соціальних і 

мистецько-професійних завдань; 

- здатний реалізовувати державний стандарт і навчальні програми із двох навчальних 

предметів (або з одного навчального предмету, а також курсу за вибором, виду позакласної 



роботи в загальноосвітніх навчальних закладах та виду позашкільної роботи з учнівською 

молоддю). 

2. Вміти: 

- інтегрує складні професійні уміння гри на музичних інструментах, співу, диригування 

музичними колективами, музичного сприймання, запам’ятовування та інтерпретації 

музичних творів, артистизм, виконавську надійність (самооцінку, самоконтроль, 

саморегуляцію); 

- виявляє здатність до самоактуалізації, саморозвитку та самокорекції у процесі мистецької й 

музично-педагогічної діяльності.; 
- здатний застосовувати сучасні педагогічні технології, в тому числі і інформаційні, для 
забезпечення якості навчально-виховного процесу в середніх загальноосвітніх закладах, 
закладах мистецької позашкільної освіти; 

- здатний застосовувати методи діагностування досягнень учнів, здійснювати педагогічний 
супровід процесів соціалізації, професійного самовизначення учнів. 

3. Комунікація  

- демонструє толерантне ставлення до загальнолюдських, національних, особистісних, 

мистецьких цінностей; 
- налагоджує духовну спільність, співпереживання і співпрацю учнів і вихованців, ефективно 
працює в  мистецько-творчому учнівському і педагогічному колективах освітнього закладу, 
інших мистецьких об’єднаннях; 

- розуміє значущість культури і мистецтва для виховання і розвитку особистості учня, цінує 

полікультурність світу і здатний керуватися у своїй діяльності сучасними принципами 

полікультурної толерантності, діалогу і співробітництва. 

4. Автономність та відповідальність  
- здатний вчитися впродовж життя і вдосконалювати з високим рівнем автономності набуту 
під час навчання  кваліфікацію; 

- здатний створювати рівноправне і справедливе освітнє середовище; 

- відповідальний за створення позитивного психологічного клімату, забезпечення процесу 

виховання і навчання всіх учнів, незалежно від їх соціально-культурно-економічного 

контексту. 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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1 Тема 1. Архетипи 

української обрядової 

культури (на прикладі 

хорової творчості 

Ганни Гаврилець та 

Анатолія 

Авдієвського) 

8 2 6 - - - 10 2 2 - - - - 18 

2 Тема 2. Коріфеї 

української естрадної 

пісні. Дмитро Гнатюк 

8 2 6 - - - 10 2 2 - - - - 16 

3 Тема 3. Видатні 

композитори та 

культурні діячі 

10 2 8 - - - 12 2 2 - - - - 16 



сучасного укр. 

хорового мистецтва. 

Хор ім. Верьовки. 

Чоловіча хорова 

капела ім. Ревуцького 

4. Тема 4. Корифеї 

української естрадної 

пісні. Сучасні 

українські вокально-

хорові гурти. Тріо 

Маренич 

8 2 6 - - - 12 2 - 2 - - - 18 

5. Тема 5. Видатні 

композитори та 

культурні діячі 

сучасного  укр. 

хорового мистецтва. 

Олександр Білаш 

8 - 8 - - - 12 2 - 2 - - - 18 

6. Тема 6. Видатні 

композитори та 

культурні діячі 

сучасного українського 

хорового  мистецтва. 

Ігор Поклад. 

Володимир Верменич 

6 - 6 - - - 12 2 - 2 - - - 18 

Проміжний контроль - - - - - - 4 - - - - - - 4 

Разом: 48 8 40 - - - 72 12 6 6 - - - 108 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Нині у хоровій творчості виявляється дуже перспективний напрям – шлях 

реконструкції найглибинніших пластів співочої обрядової культури українців. Найбільш 

виразно він представлений творами сучасних композиторів, які тяжіють до безпосереднього 

сприйняття інтонаційного пісенного досвіду. 

Тема 2. У темі розкривається творча постать визначного діяча українського хорового 

мистецтва з діаспори, диригента, композитора і педагога Юрія Оранського. Аналізується 

діяльність митця у справі організації молодіжних ансамблів (хорів «Співоче товариство ім. 

Тараса Шевченка», «Кобзар») при УМІА, згодом струнного та повного симфонічного 

оркестру. Ю. Оранський – особистість, яка поєднувала глибокі теоретичні знання, 

диригентську практику та творчий запал для виховання молодого покоління у національному 

дусі далеко за межами своєї Батьківщини, для створення хорів і музичних колективів, для 

виконання нових творів українських композиторів діаспори та вивчення і популяризації 

їхньої творчості у світі.. 

Тема 3. Вельми актуальною є потреба дослідження культурно-мистецького життя 

невеликих міст крізь призму діяльності музичних діячів, які прислужилися до його 

піднесення в українському музикознавстві. Саме українська «провінція» є важливим 

чинником у загальному розвитку українського музичного життя, посильна частка в чому 

належить Самбірщині. Цей регіон вирізняється активним культурним життям, у чому значна 

роль належить місцевим культурним діячам, таким як: Юрій Паньків (диригент 

симфонічного оркестру, композитор), Богдан Гивель (диригент чоловічого хору «Дзвін»), 

Ореста Кінаш (диригент молодіжного хору «Грація»), Леся Мигалик (диригент дитячого 

хору «Світанок») та іншим. До відомих культурних діячів регіону можна з упевненістю 

віднести Богдана Торбу. З перших років його роботи у Самбірському технікумі підготовки 



культурно-освітніх працівників закладались і кращі традиції мистецького життя, що 

виявилися в роботі з одним із перших художніх колективів навчального закладу. Колектив 

виконував популярні опрацювання, аранжування народних пісень, передусім цікаві 

аранжування Богдана Торби. 

Тема 4. Музичне мистецтво, як складова частина культури, здатна відображати всі 

суспільно-політичні й духовні процеси, що притаманні суспільству на тому чи іншому етапі 

існування. Життя Вінниччини, як і всієї України, на початку ХХ ст. було складним і 

суперечливим. 20-ті рр. XX ст. за силою і глибиною духовних потрясінь і руйнувань помітно 

виділяються на історичному фоні своїм драматизмом. Але попри нестабільність політичного 

й економічного стану країни, культурне життя Поділля відзначено активністю та 

насиченістю. З місцевих газет («Шлях», «Винницкая жизнь») відомо, що в цей час у Вінниці 

працювали театри, бурхливо відбувалось гастрольне життя. В 1919 р. у місті Вінниці діяла 

Художня капела під керівництвом диригента й композитора Григорія Давидовського, одного 

з фундаторів хорового мистецтва Вінниччини. Питанням культурно-мистецького життя 

Поділля початку XX ст. присвячені дослідження О. Бражен, Н. Кузьмінець, Т. Публіки, О. 

Черкашиної; життєвий і творчий шлях Г. Давидовського досліджували Л. Зінченко, М. 

Михайлов, М. Ржевська та ін. 

Тема 5. Дослідження творчості українських композиторів та аналіз їх великої 

спадщини займає вагоме місце в постановці означеної проблеми. Особливої уваги 

заслуговують мистці, метою яких було не лише написання того чи того музичного твору, але 

й пропаганда українського музичного мистецтва на світових теренах. На початку XX ст. 

плеяда молодих українських композиторів, продовжувачів справи М. Лисенка, розпочала 

пошуки нових шляхів опрацювання української народної пісні. 

Тема 6. Присвячена узагальненню національно-виховних засад творчості, 

педагогічної та громадської праці Кирила Стеценка. У біографічному ракурсі акцентовано на 

його здобутках як композитора, диригента, критика, педагога і громадського діяча, 

мотивованих національно- патріотичними пріоритетами. 

Талановитий композитор, хоровий диригент, педагог, критик і активний громадський 

діяч Кирило Григорович Стеценко був видатним представником української музичної 

культури на зламі ХІХ – ХХ ст. Його творча спадщина багатогранна й різножанрова. Вона 

вміщує зразки церковної музики (Літургії, Панахиди, цикл Вінчання, окремі церковні 

композиції, паралітургійні мініатюри), опери, хорові опуси (оригінальні твори та численні 

опрацювання фольклору), солоспіви й вокальні ансамблі, музику до театральних вистав, 

шкільний співочий репертуар. Йому належать також статті 97 й розвідки з педагогіки, 

рецензії та інші публікації. Усі ці надбання привертають увагу насамперед у ракурсі 

відданості українській справі. 

5.2. Тематика семінарських занять 

Тема 1. Історія розвитку хорового виконавства та педагогіки в Україні 

Тема 2. Становлення та розвиток диригентсько-хорових шкіл в Україні 

Тема 3. Поняття про хор як вокальну організацію. Жанри хорового виконавства 

Тема 4. Засоби музичної виразності в хоровому виконанні 

Тема 5. Становлення виконавського задуму в процесі самостійної роботи диригента 

над хоровим твором 

Тема 6. Основи репетиційної роботи диригента з хоровим колективом 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 
Форми звітності 

1. Виконання завдань:   

 1. Місце вокальної та вокально-хорової музики 

у сучасному музичному просторі України. 

12 (21) 
Реферат 

 2. Ораторія, кантата, хоровий концерт, 14 (21) Конспектування, 



 

Тематика індивідуальних (групових) завдань 

Реферати(3-4 сторінки)/ Доповіді(по рефератам)/ Анотації (100 -200 слів):  

1.«Біографія та етапи творчості Анатолія Авдієвського»; 

2.«Життєвий та творчий шлях Дмитра Гнатюка»; 

3.«Становлення, відомі керівники-диригенти та концертно-фестивальна діяльність 

чоловічої хорової капели ім. Ревуцького.», коротка АНОТАЦІЯ до одного твору з р-ру хору 

(за вибором);  

4.«Перлина національного світогляду українців – хор ім.. Верьовки.», коротка 

АНОТАЦІЯ до твору з р-ру хору (за вибором);  

5.«Естрадний український вокально-хоровий гурт «Тріо Маренич» - плекання 

традицій та поєднання стилів»; 

6.«Музична українська поп-культура Олександра Білаша.»;  

7.«Біографія та творчість Володимира Верменича. Вершина української естрадної 

ліричної пісні «Чорнобривці»»; 

8.«Біографія та творчий шлях Дмитра Поклада. Два діаманти сучасних українських 

естрадних хорів композитора», короткі АНОТАЦІЇ на хорові твори митця – «Чарівна 

скрипка» та «Дикі гуси», на сл. Ю.Рибчнського. 

 

Фонограми вокально-хорових естрадних творів (+ і -), роздруківка слів та партитур: 

1. «Пісня про рушник», муз. П.Майбороди, сл. А.Малишка; 

2. Укр. нар. пісні у виконанні хорів Верьовки та Ревуцького та інших варіантів 

виконання – «Цвіте терен», «Ой, чий-то кінь стоїть»; 

3. «Чарівна скрипка», «Дикі гуси», муз. Поклада, сл. Рибчинського;  

4.  «Лелеча доля», муз І.Кириліної, сл. В.Цілого;  

5. «Мамина вишня», муз. А.Пашкевича, сл. Д.Луценка; 

6. Укр. нар. пісні у виконанні «Тріо Маренич»  – «Несе Галя воду», «Чом ти не 

прийшов», «Ой, у гаю при Дунаю», «Килим»; 

7. «Пісня про рушник», муз. П.Майбороди, сл. А.Малишко;  

8. «Два кольори», муз. О.Білаша, сл. Д.Павличко; 

9. «Чорнобривці», муз. В.Верменича. сл. М.Сингаївського (4 год.): 

10. «Червона рута» і «Водограй», муз. і сл. В.Івасюка;  

11. «Двічі в одну річку не війдеш», муз. і сл. Ю.Думанскої. 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: самостійні та практичні завдання. 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік. 

6.4. Засоби діагностики результатів навчання: подається в силабусі навчальної дисципліни. 

6.5. Критерії оцінювання результатів навчання: подається в силабусі навчальної дисципліни. 

 

вокальні жанри (солоспіви, вокальні цикли) у 

концертному житті сучасної України. 

опитування 

 3. Сучасна академічна вокальна та вокально-

хорова музика: концерти, фестивалі. 

14 (20) 
Презентація 

 4. Українська композиторська школа: 

персоналії. 

14 (21) Конспектування, 

опитування 

 5. Сучасна академічна вокальна та вокально-

хорова музика: музична критика. 

14 (21) 
Реферат 

2. Підготовка до проміжного контролю 4 (4) Модульна контрольна 

робота 

Разом 72 (108)  



7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Фонограми (+/-), комп’ютер, колонки, фортепіано, нотний матеріал 

 

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

8.1 Основна література: 

1. Асафьев Б.В. О хоровом искусстве: Сб. статей /Сост. и коммент. А.Павлова- Арбенина. - 

Л.: Музыка, 1980. -216с. 

2. Вопросы хороведения на музыкально-педагогическом факультете: Сб. научных трудов. - 

М.: МГПИ, 1981. - 174с. 

3. Горбенко С.С. Дитяче хорове виховання в Українi. Навчально-методичний посiбник. - К.: 

IЗМН, 1999. - 253с. 

4. Горбенко С.С. Українська дитяча хорова література: Навчально-методичний посібник. – 

К.: НПУ, 2001. – Ч.1.- 207 с. 

5. Гордiйчук М.М. Хор i майстри хорового спiву //Музика i час. - К.: Музична Україна, 

1984. - С. 243-276. 

6. Гулеско I.I. Нацiональний хоровий стиль: Навчальний посiбник. - Харкiв: ХДIК. 1994. - 

108с. 

7. Дмитревский Г.А. Хороведение и управление хором: елементарный курс. – К.: 

Изомузгиз, 1961.-96 с. 

8. Єгоров О.Є. Теорiя i практика роботи з хором. - К.: Держ. видав-во образотворчого 

митецтва i музичної лiтератури УРСР, 1961. – 239 с. 

9. Ильин В.П. Очерки истории русской хоровой культуры. Ч. 1. - М.: Советский 

композитор, 1985. - 232с. 

10. Історія української музики. Т.1. – К.: Наукова думка, 1989. – 447 с. 

11. Історія української музики. Т.2. – К.: Наукова думка, 1988. – 464 с. 

12. Історія української музики. Т.3. – К.: Наукова думка, 1990. – 422 с. 

13. Історія української музики. Т.4. – К.: Наукова думка, 1992. – 615 с. 

14. Коломієць О.М. Хорознавство: Навч. посібник. – Київ: Либідь. 2001.– 168 с. 

15. Краснощеков В.И. Вопросы хороведения. - М., Музыка, 1969. – 300 с. 

16. Лащенко А.П. Хоровая культура: аспекты изучения и развития. – К.: Музична Украина, 

1989. – 136 с. 

17. Левандо П.П. Хоровая фактура. - М.: Музыка, 1984. - 124с. 

18. Мартинюк А.К. Диригування. Навчальний посібник.- Мелітополь, 1996.-125с. 

19. Мархлевський А.Ц. Практичнi основи роботи в хоровому класi. - К.: Музична Україна, 

1986.- 96с. 

20. Огороднов Д.Е. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе. 

– К.: Музична Украъна, 1981. – 166 с. 

21. Раввінов О.Г. Методика хорового співу в школі. – К.: Музична Україна, 1971. – 120 с. 

22. Романовский Н.В. Хоровой словарь. - Л.: Музыка, 1980. – 144 с. 

23. Смирнова Т.А. Хорознавство (історія, теорія, методика): Навч. посіб. /Харк. держ. пед. 

ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х.: ХДПУ, 2000. – 180с. 

24. Стахевич О.Г. Основи вокальной педагогіки. Ч.1: Природничо-наукові теорії сольного 

співу. Курс лекцій. – Суми: Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2002. – 92 с 

25. Стулова Г.П. Хоровой класс: (Теория и практика вокальной работы в детском хоре): 

Учебное пособие. - М.: Просвещение, 1988. - 126с. 

26. Ушкарев А. Основы хорового письма. - М.: Музыка, 1982. - 231с. 

27. Шамина Л.В. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. – М., Музыка, 1988. – 175 

с. 

28. Юцевич Ю.Є. Теорiя i методика розвитку спiвацького голосу: Навчально-методичний 

посiбник для викладачiв i студентiв мистецьких навчальних закладiв, учителiв шкiл рiзного 

типу. - К.: IЗМН, 1998. - 160с. 



8.2 Додаткова література: 

1. Архімович Л.Б., Гордійчук М.М. М.Лисенко: Життя і творчість. – 3-є вид., доп. й 

перероб., - К.: “Музична Україна”, 1992. – 256 с. 

2. Бенч О.Г. Феномен життя і творчості Павла Муравського //Науковий вісник НМАУ ім. 

П.І. Чайковського. Музикознавство: з ХХ у ХХI століття. Випуск 7. Упорядник І.А. 

Котляревський. – К.: “Український світ”, 2000. – С.171-178. 

3. Бiлявський Є.Г. Засвоєння сучасної музичної мови в хорi. К.: Музична Україна, 1984. - 

40с. 

4. Бобер Л. Педагогічні принципи М.Колесси //Музика, 1983. - № 3. – С. 30-31. 

5. Васильев В.А. Очерки о дирижерско-хоровом образовании: Преемственность традиций и 

тенденции развития. – Л.: Музыка, 1991. – 118с. 

6. Виховання естетичної культури школярiв: Навч. посiбник / I.А. Зязюн, Н.Є. 

Миропольська, Л.О. Хлєбнiкова та iн. - К.: IЗМН, 1998. - 156с. 

7. Гадалова I.М. Свiточ української культури //Мистецтво у школi. Вип. 1. - К.: Обрiй, 1996. 

- С. 17-24. 

8. Гаєвська Софiя: Червонi троянди (про хор Кошиця за кордоном) //Зб. студiйно-наукової 

конференцiї в Парижi (травень, 1976). - Мюнхен - Париж, 1980. - С. 218-229. 

9. Гарбузов Н.А. Зонная природа звуковысотного слуха //Н.А. Гарбузов - музыкант, 

исследователь, педагог. - М.: Музыка, 1980. - С. 80-145. 

10. Герасимова-Персидская Н.А. Русская музыка XVII века. Встреча двух эпох. - М.: 

Музыка, 1994. - 126с. 

11. Гинзбург Л.М. Избранное: Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики 

дирижирования. - М.: Советский композитор, 1982. - 304с. 

12. Голубєв П.В. Поради молодим педагогам-вокалiстам. - К.: Музична Україна, 1983. - 62с. 

13. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: “Либідь”, 1997. – 374 с. 

14. Гордiйчук М.М. Микола Лисенко i вiдродження української культури //Народна творчiсть 

та етнографiя. - К., 1992. - N 2. - С. 5-12. 

15. Горюхина Н.А. Методика анализа национального стиля //Очерки по вопросам 

музыкального стиля и формы. - К.: Музична Україна, 1985. - С. 81-100. 

16. Гребенюк Н.Є. Вокально-виконавська творчість: Автореф. дис. доктора 

мистецтвознавства: 17.00.03 /Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського. – 

К., 2000. – 39 с. 

17. Гулеско I.I. "Реквiєм" Моцарта: Навчальний посiбник. - Харкiв: ХДIК, 1998. - 56с. 

18. Дебелая Ж.М. Формирование самостоятельности студентов в процессе обучения 

дирижированию на музыкально-педагогическом факультете. Автореф. дис. канд. пед. наук. - 

М., 1977. - 15с. 

19. Демчишин М.С. Методика музичного аналiзу вокально-хорових творiв: Навчальний 

посiбник для студентiв мистецьких вузiв i вчителiв освiтньої галузi (Художня культура). - К.: 

IЗМН, 1996. - 132с. 

20. Дирижерское исполнительство. Практика. История. Эстетика./Редактор-составитель Л. 

Гинзбург. - М.: Музыка, 1975. - 632с. 

21. Ержемский Г.Л. Психология дирижирования: Некоторые вопросы исполнительства и 

творческого взаимодействия дирижера с музыкальным коллективом. - М.: Музыка. 1988. - 

80с. 

22. Живов В.Л. Исполнительский анализ хорового произведения. – М.: Музыка, 1987. – 95 с. 

23. Завадинський Д. Вибiр тактових схем //Питання диригентської майстерностi. - К.: 

Музична Україна, 1980. - С. 41-78. 

24. Загайкевич М.П. Музичне життя Захiдної України другої половини XIX ст. - К., 1960. - 

190с. 

25. Загрецький Д.С. Заповiти майстра // Музика, 1970. - N 5. - С. 8-10. 

26. Iванов В.Ф. Дмитро Бортнянський. - К.: Музична Україна, 1980. - 144с. 



27. Iванов В.Ф. Навчання церковного спiву в Українi у IX - XVII ст. - К.: Музична Україна, 

1997. - 248с. 

28. Iванов В.Ф. Спiвацька освiта в Українi у XVIII ст. - К.: Музична Україна, 1997. - 289с. 

29. Iсаєвич Я.Д. Братства i українська музична культура XVI - XVIII ст. //Українське 

музикознавтво. - Вип. 6. - К.: Музична Україна, 1971. - С. 48-57. 

30. Казачков С.А. От урока к концерту. - Казань: 1990. - 343с. 

31. Коловский О. Анализ хоровой партитуры //Хоровое искусство. – Л.: Музыка, 1967. Вып. 

1. – С. 29-42. 

32. Корнiй Л.П. Iсторiя української музики. - Київ-Харкiв-Нью-Йорк: Видав-во М.П.Коць, 

1996. - 314с. 

33. Корній Лідія. Історія української музики. Частина друга. ХІХ ст. – Підручник. Київ-Нью-

Йорк: Видавництво М.П.Коць, 

34. Корній Лідія. Історія української музики. Частина третя. ХІХ ст. – Підручник. Київ-Нью-

Йорк: Видавництво М.П.Коць, 2001. – С.252-275. 

35. Корнiй Л.П. Українська шкiльна драма i духовна музика XVII- першої половини XVIII ст. 

- К., 1993. - 185с. 

36. Королюк Н.І. Корифеї української хорової культури ХХ столiття. - К.: Музична Україна, 

1994. - 288с. 

37. Корыхалова Н. Интерпретация музыки. - Л.: Музыка, 1979.- 208с. 

38. Кофман Р.I. Виховання диригента: психологiчнi особливостi. - К.: Музична Україна, 

1986. 

39. Лащенко А.П. Українське хорове мистецтво ХХ ст. Науковий вісник НМАУ ім. 

П.І.Чайковського. Музичне виконавство. Вип. 14. Кн. 6. К.; 1999. - С. 18–31. 

40. Леонтович М.Д. Практичний курс навчання спiву у середнiх школах України (З 

педагогiчної спадщини композитора) // Упоряд. Л.О. Iванова. - К.: Музична Україна, 1989. 

136с. 

41. Лисенко В. М.В. Лисенко - хоровий диригент //Музика, - N 1. - К., 1980. - С. 13-14. 

42. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. – Харків, 1997. – 338 с. 

43. Лысяная О.Г. Пути развития русской и украинской музыкальной культуры: от 

средневековья к ХІХ веку: Монография. – Харьков: Основа, 1993. – 270с. 

44. Мартинюк А.К. Диригентсько-хорова школа М.В.Лисенка як феномен української 

музичної культури //Теоретичні та практичні питання культурології: 36. наук, статей. Вип. 2.- 

Запоріжжя: ЗДУ, 1999.-С. 106-112. 

45. Мартинюк Т.В. Перехідні епохи в історії української музичної культури. – К.: Логос, 

1997. – 190с. 

46. Молдавін М. Народний підголосковий спів. – К., Музична Україна, 1980. – 85 с. 

47. Мусин И.А. О воспитании дирижера: Очерки. - Л.: Музыка, 1987. - 247с. 

48. Мюнш Ш. Я - дирижер. - 3-е изд. - М.: Музыка, 1982. - 63с. 

49. Науменко С.І. Основи вікової музичної психології. –К.: Логос, 1995. – 103 с. 

50. Никольская-Береговская Э.Ф. Развитие профессиональной хоровой школы пения в 

России (XVII - начало ХХ в.в.) // Вопросы хороведения на музыкально-педагогическом 

факультете. – М.: МГПИ, 1981. - С. 3-23. 

51. Одесская консерватория: Забытые имена, новые страницы. - Одесса: ОКФА, 1994. - 248с. 

52. Очеретовская Н.Л. Содержание и форма в музыке. - Л.: Музыка, 1985. - 112с. 

53. Падалка Г.М. Вчитель, музика, дiти. - К.: Музична Україна, 1982. – 144 с. 

54. Падалко Л.I. Виховання ансамблю в хорi: Посiбник. - К.: Мистецтво, 1969. - 172с. 

55. Пархоменко Л.О. М. Лисенко в контекстi української хорової музики //Микола Лисенко 

та музичний свiт (до 150-рiччя вiд дня народження). - К., 1992. - С. 34-37. 

56. Петрушин В.И.Музыкальная психология: Учебное пособие для студентов и 

преподавателей. - М.: ВЛАДОС,1997.-384 с. 

57. Пидласий И.П. Педагогика. Новый курс: В 2 кн. – М.: ВЛАДОС,1999. – Кн.1. Общие 

основы. Процесс обучения. – 576 с. 



58. Птица К.Б. Мастера хорового искусства в Московской консерватории. - М.: Музыка, 
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                    СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

                   СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ ХОРОВЕ МИСТЕЦТВО 
(назва навчальної дисципліни) 

 
1.  Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни: вибіркова Форма навчання: денна, заочна 

Освітній ступінь: бакалавр 

Кількість кредитів (годин): 4 (120 год.): 

денна: 8 год. – лекції; 40 год. – практичні; 72 год. –  самостійна робота 

заочна: 4 год. – лекції; 8 год. – практичні; 108 год. –  самостійна робота 

Мова викладання: українська 

Посилання на курс в онлайн-платформі GoogleClassroom (код класу):  u2buznv 

 
2. Інформація про викладача 

ПІБ: Григорчук Ельвіра Михайлівна 

Науковий ступінь, вчене звання, посада: викладач 

Кафедра: музичного та образотворчого мистецтв  

Робочий e-mail: elvira.hryhorchuk@gmail.com 

Години консультацій на кафедрі: середа, 15:00– 16:00 

3. Опис та мета дисципліни 

Дисципліна «Сучасне українське хорове мистецтво» призначена для поглиблення 

фахових знань, умінь та навичок студентів музичних спеціальностей, але може бути 

рекомендована для вивчення студентам інших спеціальностей, якщо Ви ідете по життю з 

любов’ю до музики, до народного, академічного або естрадного співу, та пов’язуєте свою 

творчість і дозвілля з виступами у хорі або вокальному ансамблі. 

       У обопільній музично-теоретичній та виконавсько-практичній роботі ми маємо на 

меті разом з Вами добитися формування та поглибленого розвитку Ваших  навичок хорового 

та ансамблевого співу і диригенської роботи над хоровим твором на репертуарному 

матеріалі українського народного, естрадного та авторського вокально-хорового мистецтва. 

Така музично-теоретична практика має охопити розгалужений комплекс занять.  

      Ми прогнозуємо дійти з Вами згоди у поняттї актуальності та логічної 

необхідності вивчення традицій музичної культури свого народу, ознайомлення зі 

здобудками та творчісттю ії відомих представників, діячів та виконавців.  

      На шляху до цього у аудиторній роботі плануємо добитися поєднання 

теоретичного вивчення етнічно-культурологічних понять та національних традицій 

української народної і, як наслідок, класичної та естрадної пісенної спадщини разом із 

практичним засвоєнням елементів професійних умінь вокально-хорового виконання. Ці 

комплексні складові мають бути тісно пов’язані між собою у всіх видах діяльності  нашої 

дисципліни, як вокально-хорової музичної практики: розпівуанні, роботі над вокальними 

вправами та розборі або виконанні українських вокально-хорових творів на кожному 

лекційному або практичному занятті. 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

mailto:elvira.hryhorchuk@gmail.com


У кінцевому результаті, вивчення дисципліни дозволить Вам оволодіти навичками 

вокального виконання та диригентської роботи над твором у творчому вокально-хоровому 

колективі Ваших колег-студентів, який, крім учбової роботи, здатен продемонструвати разом  

із теоретичним підґрунтям  виконавську хорову діяльність у найкращих традиціях сучасного 

українського вокально-хорового мистецтва. 

Робота З курсу передбачається за такими видами діяльності:  

У ТЕОРЕТИЧНО-ВИКОНАВЧОМУ напрямі – постанова перед Вами науково-

творчих завдань, як перехрестя вивчення-збереження та репродукції-трансляції української 

народної, академічної та естрадної вокально-хорової спадщини.  

Це може  втілюватися, як: 

1. АКУМУЛЯЦІЯ актуальних тенденцій сучасної української естрадної музики, 

притаманних всесвітній музичній культурі часу – вивчення різних стилів вокального 

виконання та аранжування естрадних та авторських пісень на 2 голоси; 

2. НАДАННЯ мобільних чинників стильового перекладу репрезентантів 

фольклорної традиції у професійний хоровий контекст – аранжування народних пісень на 3 

голоси для естрадного ансамблю; 

3. СТАНОВЛЕННЯ різнобічних форм диригентсько-хорової та вокально-хорової 

адаптації та інтерпретації фольклорних та естрадних джерел – вивчення стилів диригентської 

роботи над твором, виконавське аранжування та імпровізація музичного матеріалу.  

У ВИКОНАВЧОМУ напрямі – виховання у Вас вмінь та навичок українського 

хорового співу; навичок орієнтування у загальній хоровій звучності; вмінь аналізувати всі 

хорові партії у хорових творах та якість звучання хору; а також, виховання національної 

музичної творчої думки, як хормейстера.  

Передумовою до вивчення дисципліни є  міждісциплінарні зв’язки між такими 

музичними практиками, як: Музичне виховання, Хоровий клас, Хорознавство, Гармонія, 

Сольфеджіо, Вокал, Хорове аранжування, Історія української та зарубіжної музики, 

Народознавство та музичний фольклор України. 

 
4. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни Ви зможете здобути такі творчі наробки 

у підсумуванні: 

1. Знання. 

- Знати про головні етапи становлення сучасного українського вокально-хорового 

мистецтва; 

- Знати історичні особливості розвитку українського хорового співу; 

- Знати біографії, творчий шлях та відомі пісні видатних діячів та корифеїв 

становлення сучасного українського народного, академічного та естрадного вокально-

хорового мистецтва;  

- Знати можливості співацьких голосів  та їх вокально-хорову характеристику; 

- Знати: ансамбль, стрій, нюансування, характер твору, сольфеджіо, темп, метр та 

ритм , складові якості вокального виконання у хоровому співі; 

- Знати ладо-функціональний розвиток музичного твору; 

- Знати: типи фактури, гармонію та побудову акордів, їх взаємодію і зв’язок у 

народному, академічному та естрадному стилі аранжування хорових творів сучасної 

української вокально-хорової музики; 

- Знати гармонічні засоби у ладах укр. народної музики; 

- Знати вокальні та ритмічні особливості українських фольклорних пісень.   

1. Уміння. 

- Уміти орієнтуватися у загальній хоровій звучності, виконувати партію чисто, 

мелодійно, у відповідному характері, ансамблі, строї та нюансуванні хорового твору; 

- Уміти чути всі хорові партії та, водночас, вирізняти свою партію та партії різних 

співочих голосів хору; 



- Уміти аналізувати та виправляти помилки свого вокального виконання та якісно і 

критично оцінювати своє звучання та звучання всього хору; 

- Уміти правильно організовувати у своєму хоровому виконанні співоче дихання 

та звукоутворення, самостійно слідкувати за правильною дикцією, чистотою строю та 

ансамбля№ 

- Уміти аналізувати партитуру хорового твору з погляду хормейстера та виконувати 

диригентські анотації хорового твору.  

2. Навички 

Навички комунікації: 

- Здатність застосовувати знання на практиці.  

- Здатність ефективно розв’язувати практичні задачі використовуючи професійні знання. 

- Здатність застосовувати критику та самокритику, об’єктивно сприймати критику та 

враховувати зауваження, бачити необхідність та шляхи професійного самовдосконалення. 

- Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між усіма елементами 

теоретичних та практичних знань музичного мистецтва.  

- Здатність використовувати знання про основні закономірності й сучасні досягнення у 

теорії, історії та методології музичного мистецтва.  

- Здатність здійснювати виконавську діяльність на базі професійних знань та навичок 

сольного співу, ансамблевого\хорового співу, репетиційної роботи та концертних виступів. 

- Здатність демонструвати достатньо високий рівень через застосування відповідних 

практичних і репетиційних методик.  

- Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу у музикознавчій, 

виконавській, диригентській, педагогічній діяльності. 

- Здатність застосовувати базові знання провідних музично-теоретичних систем та 

концепцій, історичних та кульрологічних процесів розвитку музичного мистецтва в 

музикознавчій, виконавській, диригентській, педагогічній діяльності.  

- Здатність до естетичного освоєння матеріального світу та музичного оформлення 

культурного дозвілля засобами музичного мистецтва. 

Аавтономність та відповідальність  

1. Здатність самостійно та відповідально приймати рішення в професійній сфері на 

основі аналізу та синтезу, з урахуванням критичних зауважень та на основі творчого підходу, 

норм загальнолюдської та професійної етики.  

2. Здатність володіти знанням базової музикознавчої, музично-педагогічної, 

методичної літератури та нотного репертуару. 

3. Здатність застосовувати сучасні методики і освітні технології для забезпечення 

якості оволодіння основами музичної творчості в закладах середньої освіти та в 

загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням музичного мистецтва. 

4. Здатність до керівництва музичним колективом, репетиційною роботою та 

концертними виступами. 

 

5. Структура дисципліни 

Денна форма навчання 

 

Перелік питань, що виносяться на 

обговорення 

 

 Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали  

та ресурси 

Тема 1. Архетипи української обрядової культури (на прикладі хорової творчості Ганни 

Гаврилець та Анатолія Авдієвського) 



Лекція (2 год.): 

1) Біографія та творчий шлях 

композитора та видатного диригента 

Ганни Гаврилець. 

2) Біографія та творчий шлях 

композитора та видатного диригента 

Анатолія Авдієвського 

3) Відомі твори сучасного 

українського композитора-

хормейстера. 

4) Розучування відомої хорової 

обробки митця «Лелеча доля»: 

 слухання твору у виконанні хору  

Верьовки, знайомство з музичним та 

літературним текстом, сольфеджіо 2-

го голосу аранжованого викладачем 

1.Бєлявський Є. Засвоєння сучасної музичної мови в 

хорі. – К.:Музична Україна,1984; 

2.Васина-Гроссман В. Музыка и поэтическое слово. 

М.,1978; 

3.Гуменюк Л.Український народний хор. – 

К.:Музична Україна,1969; 

4. Хор Верьовки «Цвіте терен» та ін. твори, під 

керівн. та в обр. Анатолія Авдієвського, одна з 

солісток Ніна Матвієнко\академічний стиль 

(студійний запис\далі концерт): 

https://www.youtube.com/watch?v=J9wGAha8SfU 

 

Практичне заняття (6 год.): 

Виконання сучасних українських 

АКАДЕМІЧНИХ хорових творів. 

Пр. №1.Трьоголосні хорові твори 

«Чарівна скрипка» та «Дикі гуси», 

муз. Поклада, сл. Рибчинського  

1)Продовження хорової роботи у 

творах після начального етапу 

практичного ознайомлення на лекції: 

над дикційним та тембровим 

частковим ансамблем у партії, між 

двома партіями.  

2) Розбір голосів у загальному 

ансамблі, фразування, робота над 

строєм та високою позицією звуку 

1.Партитури творів. 

2.Мархлевський А.. Практичні основи роботи в 

хоровому класі.К.,1986; 

3.Попов С.Організаційні і методичні основи роботи 

самодіяльного хору. –К.:Київ,1961; 

4.Пігров К.Керування хором. – М.:Музгиз,1959 

 

Завдання для самостійної роботи 

(10 год.): 

1)Опрацювати заокруглення звуку та 

динаміко-темпового та ритмічного 

загального ансамблю. 

2)Звернути увагу на фразування, 

логічні наголоси, регістрові 

переходи, кульмінації 

1.Попов С.Організаційні і методичні основи роботи 

самодіяльного хору. –К.:Київ,1961; 

2.Пігров К.Керування хором. – М.:Музгиз,1959 

Тема 2. Корифеї української естрадної пісні. Дмитро Гнатюк 

Лекція (2 год.): 

1)Біографія та етапи творчості 

відомого оперного та естрадного 

українського співака Д.Гнатюка. 

2) Нагороди та відомі твори. 

3) Знайомство з перлинами 

української пісенної спадщини з 

репертуару співака: «Два кольори», 

муз. О. Білаша, сл. Д.Павличка; 

«Чорнобривці», муз. В.Верменича, 

сл. М.Сингаївського. 

1.Бєлявський Є. Засвоєння сучасної музичної мови в 

хорі. – К.:Музична Україна,1984; 

2.Аудіо- записи творів. 

3.Васина-Гроссман В. Музыка и поэтическое слово. 

М.,1978 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J9wGAha8SfU


4) Розучування відомої естрадної 

пісні виконавця «Рушник», муз. 

П.Майбороди, сл. А.Малишка, 

аранжованої викладачем на 2 голоси 

 

 

 

 

Практичне заняття (6  год.): 

1) Підготувати та оформити коротку 

доповідь індивідуально або у групі за 

темами (обсяг: 2-3 стр., літ-ра: 2-3 

джерела, посилання на всю л-ру 

доповіді, антиплагіат)  : «Біографія та 

етапи творчості Анатолія 

Авдієвського», «Життєвий та 

творчий шлях Дмитра Гнатюка». 

2) Підібрати варіанти фонограм (+ і  

-) до твору з р-ру Гнатюка «Рушник» 

згідно свого діапазону. 3) Вивчити 

під фонограму виконання першого і 

другого голосу аранжування 

запропонованого викладачем, або 

підібрати власний варіант дво-/ трьо- 

голосної обробки  

1.Єгоров О.Є. Теорiя i практика роботи з хором. - К.: 

Держ. видав-во образотворчого митецтва i музичної 

лiтератури УРСР, 1961. – 239 с. 

2.Вопросы хороведения на музыкально-

педагогическом факультете: Сб. научных трудов. - 

М.: МГПИ, 1981. - 174с. 

3.Гулеско I.I. Нацiональний хоровий стиль: 

Навчальний посiбник. - Харкiв: ХДIК. 1994. - 108с. 

4.Карпенко Є.В. і ін..Самостійна робота в хоровому 

класі.Суми,1996 

 

 

 

Завдання для самостійної роботи 

(10 год.): 

1.Роздрукувати партитури творів. 

2.Підібрати фонограми (+ і -) до всіх 

творів цієї та наступної практичної. 

3.Опрацювати самостійно свою 

партію:  

а)МЕЛОДИЧНО (спочатку без 

супроводу, потім під фонограму 

соло- (+), в кінці під 

фонограму (-));  

б) ГАРМОНІЧНО (під гру іншого 

голосу 

партитури, під гру всієї партитури, 

під ф-ну гармонізацію твору 

(гармонічний ланцюжок акордів), під 

фонограму хору або ансамблю. 

1.Карпенко Є.В. і ін..Самостійна робота в хоровому 

класі.Суми,1996 

          Тема 3. Видатні композитори та культурні діячі сучасного укр. хорового 

мистецтва. Хор ім. Верьовки. Чоловіча хорова капела ім. Ревуцького 



 Лекція (2 год.): 

1)Відомі керівники-диригенти та 

творчий шлях хору ім. Верьовки. 

2)Становлення, відомі керівники та 

концертна діяльність капели 

ім. Ревуцького. 

3)Хор Верьовки під керівництвом 

Авдієвського з солісткою Ніною 

Матвієнко. 

4)Слухання народних хорових творів 

«Цвіте терен» у виконанні хору 

Верьовки та «Ой, чий-то кінь стоїть» 

і у виконанні хору Верьовки, і у 

виконанні студії при капелі 

Ревуцького. Розбір голосів за 

записом. 

5) Слухання та розучування відомих 

хорових творів з р-ру Ніни 

Матвієнко одного автора – «Чарівна 

скрипка» та «Дикі гуси», 

муз. І. Поклада, сл. Ю. Рибчинського: 

по партіях.  

1.Гуменюк Л. Український народний хор. – 

К.:Музична Україна,1969; 

2.Хорова студія при чоловічій капелі ім. 

Ревуцького\академічний стиль (студійний запис): 

https://www.youtube.com/watch?v=D5D_p2SrZi4 

3.Хор Верьовки «Цвіте терен», під керівн. та в обр. 

Анатолія Авдієвського, одна з солісток Ніна 

Матвієнко\академічний стиль (студійний запис\далі 

концерт): 

https://www.youtube.com/watch?v=J9wGAha8SfU 

4.Партитури та аудіо-записи творів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття (8  год.): 

 Виконання українських 

НАРОДНИХ хорових творів. 

1)Слухання демонстрації 

аранжування викладача, розбір по 

партіях. 

2) Вивчення своєї партії у необхідній 

манері, фразуванні і динамічному 

сценарію під ф-ну партитуру та 

супровід викладача, потім –  без 

супроводу. 

3) Підбір «на слух» партії другого 

голосу у ТЕРЦІЮ з 

першим(основним). 

4) Підбір «на слух», під спів першого 

і другого голосу у терцію, партії 

третього голосу на стрибки у 

КВІНТУ вниз або КВАРТУ вверх, 

або повторення НА ОДНІЙ НОТІ. 

5) Закріплення винайденної 

(аранжованної) мелодії 3-го голосу 

окремо від 1Сопрано та 2 Сопрано – 

у частковому ансамблі тільки в партії 

Альтів 

1. Вопросы хороведения на музыкально-

педагогическом факультете: Сб. научных трудов. - 

М.: МГПИ, 1981. - 174с. 

2..Ельвіра Григорчук. Новітні тенденції розвитку 

аранжування у вокально-хоровому практикумі 

української музичної освіти: Науковий журнал: 

Пріоритетні напрями європейського наукового 

простору: пошук студента. – Вип. 9. – Ізмаїл : РВВ 

ІДГУ, 2019. – 171 с.         

http://dspace.idgu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/  

 

 

 

 

Завдання для самостійної роботи 

(12 год.): 

1) Написати коротку АНОТАЦІЮ на 

народний хоровий твір «Цвіте 

терен», «Ой, чий-то кінь стоїть», 

або ін., з р-ру хорів Верьовки та 

1.Маліборський М.В.Інтонування творів сучасної 

музики.Суми,1989; 

2.Гулеско I.I. Нацiональний хоровий стиль: 

Навчальний 

посiбник. - Харкiв: ХДIК. 1994. - 108с. 

3.Ельвіра Григорчук. Методика аранжування 

https://www.youtube.com/watch?v=D5D_p2SrZi4
https://www.youtube.com/watch?v=J9wGAha8SfU
http://dspace.idgu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/


Ревуцького у обробці 

Авдієвського, Кошиця або Стеценка 

за планом викладача (приклади 

короткої та 

розширеної анотації надаються 

викладачем) 

вокально- 

хорових творів різних видів і стилів у практиці 

сучасної 

української музичної освіти: Наукова стаття: 

Науковий вісник Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні 

науки : зб. наук. пр. / № 1 (64), лютий 2019. – 

Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. – 

294 с. 

Лекція № 4. Корифеї української естрадної пісні. Сучасні українські вокально-хорові 

гурти. Тріо Маренич 

Лекція (2 год.): 

1)Короткий огляд становлення та 

творчої діяльності відомих укр. 

естрадних рок-гуртів «ВВ», керівн. 

Олег Скрипка та «Океан Ельзи», 

керівн. Святослав Вакарчук. Аналіз 

особливостей українського фольк-

рок стилю Скрипки та української 

версії soul-блюз рока Вакарчука. 

2) Розучування фольклорних хорових 

творів з р-ру естрадного гурту «Тріо 

Маренич» з музично-стильовим 

оглядом аутентичної обробки.  

3)Вивчення базового принципу 

аранжування пісень:  «Чом ти не 

прийшов», «Несе Галя 

воду»,«Килим», «Ой, у гаю при 

Дунаю», «Ой, під вишнею» та 

виконання 3-х голосся разом з 

викладачем та студентами «по 

слуху» по принципах укр.народного 

підголосного багатоголосся. 

1.Маліборський М.В.Інтонування творів сучасної 

музики.Суми,1989; 

2.Гулеско I.I. Нацiональний хоровий стиль: 

Навчальний посiбник. - Харкiв: ХДIК. 1994. - 108с. 

3.Ельвіра Григорчук. Методика аранжування 

вокально-хорових творів різних видів і стилів у 

практиці сучасної української музичної освіти: 

Наукова стаття: Науковий вісник Миколаївського 

національного університету імені В. О. 

Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. /  

№ 1 (64), лютий 2019. – Миколаїв : МНУ імені В. О. 

Сухомлинського, 2019. – 294 с.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття (6  год.): 

1)Хоровому кол-ву студентів 

створити та виконати власне 3-ри 

голосне аранжування за принципами 

попередньої практичної. Вміти 

підстроювати свій голос у 

відповідній тон-ті, гармонії та 

інтервалі до основного голосу, за 

правилами народного аранжування 

попередньої практичної. 

2)Продемонструвати власну партію 

окремо і у хоровому виконанні. 

3) Відпрацювати навички 

звукоутворення на матеріалі 

хорового співу  укр. нар. пісні. 

4)Закріпити авторське аранжування у 

художньому співі під підібрані 

фонограми 

1.Григорчук Е.Катриченко В.. Аранжування як засіб 

активізації і розвитку учнів у загальноосвітньому 

закладі: Наукова стаття: Пріоритетні напрями 

європейського наукового простору: пошук студента. 

– Вип. 9. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2019. –  с. 25-28            

https://www.interconf.top/documents/2019.12.6-8.pdf 

(ст.114) 

2.Гулеско I.I. Нацiональний хоровий стиль: 

Навчальний посiбник. - Харкiв: ХДIК. 1994. - 108с. 

 

https://www.interconf.top/documents/2019.12.6-8.pdf


Завдання для самостійної роботи 

(12 год.): 

1) Придумати і занотувати 3-ри 

голосне аранжування будь-якого з 

цих творів. 

2) Надіслати звіт до цього 

аранжування у вигляді партитури і 

аудіо-виконання 2 і 3 голосу окремо 

під гру основного голосу на 

ф-но. 

3) Опрацювати самостійно свою 

партію у вивчених на занятті 

народних творах: 

а)МЕЛОДИЧНО - спочатку без 

супроводу, потім під фонограму соло 

(+), в кінці під фон-му (-); 

б)ГАРМОНІЧНО за принципами 

попередньої самостійної 

1.Григорчук Е.М. Новіті тенденції розвитку 

аранжування у вокально-хоровому практикумі 

української музичної освіти : Proceedings of the 1st 

International Practical Conference «Science and Practice: 

Implementation to Modern Society», December 6-8, 

2019. Peal Press Ltd., Manchester, Great Britain, 2019. P. 

114-119. 

https://www.interconf.top/documents/2019.12.6-8.pdf   

(ст.114)  

2.Хор Верьовки «Цвіте терен», під керівн. та в обр. 

Анатолія Авдієвського, одна з солісток Ніна 

Матвієнко\академічний стиль (студійний запис/далі 

концерт): 

https://www.youtube.com/watch?v=J9wGAha8SfU  

Лекція № 5. Видатні композитори та культурні діячі сучасного  українського хорового 

мистецтва. Олександр Білаш 

Практичне заняття (8 год.): 

1)Біографічні відомості та творчість 

відомого композитора укр. муз. поп-

культури  60-х. популярного донині. 

2)Розучування двох відомих пісень 

митця: «Два кольори», сл. 

Д.Павличка та «Ясени», сл. М.Ткача, 

в аранжуванні викладача на 2 голоси 

1.Горюхина Н.А. Методика анализа национального 

стиля //Очерки по вопросам музыкального стиля и 

формы. - К.: Музична Україна, 1985. - С. 81-100. 

2.Партитури творів. 

3.Гребенюк Н.Є. Вокально-виконавська творчість: 

Автореф. дис. доктора мистецтвознавства: 17.00.03 

/Національна музична академія України ім. П.І. 

Чайковського. – К., 2000. – 39 с. 

https://www.interconf.top/documents/2019.12.6-8.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=J9wGAha8SfU


Завдання для самостійної роботи 

(12 год.): 

1) Виконання сучасних українських 

дитячих хорових творів. Ізмаїльські 

українські авторські вокально-хорові 

твори для дітей МОЛОДШИХ ТА 

СЕРЕДНІХ класів – «Світлиця», «У 

садочку», «Люби і знай», «Купальна 

примовлянка», «Шевченкова мова» 

муз. В. Катриченко, сл. Т. Кібкало. 

2) Знайомство з авторськими 

новітніми та самобутніми 

дитячими піснями. 

3) Розучування 2-голосної хорової 

партитури творів за аранжуванням 

та гармонізацією викладача, 

застосування деінде канону. 

4) Відпрацювання навичок чистого 

інтонування хорових партій на 

репертуарі авторських хорових 

дитячих творів. 

5) Художній спів під авторські 

фонограми 

1.Горбенко С.С. Українська дитяча хорова 

література: Навчально-методичний посібник. – К.: 

НПУ, 2001. – Ч.1.- 207 с. 

2.Єгоров О.Є. Теорiя i практика роботи з хором. - К.: 

Держ. видав-во образотворчого митецтва i музичної 

лiтератури УРСР, 1961. – 239 с. 

3.Горбенко С.С. Дитяче хорове виховання в Українi. 

Навчально-методичний посiбник. - К.: IЗМН, 1999. - 

253с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція № 6. Видатні композитори та культурні діячі сучасного українського хорового 

мистецтва. Ігор Поклад. Володимир Верменич  

Практичне заняття (6  год.): 

1)Життєвий та творчій шлях 

І. Поклада та В. Верменича. 

2)Продовження вокально-хорового 

опрацювання пісні відомого 

українського композитора Ігоря 

Поклада на слова Юрія Рибчинського 

«Чарівна скрипка» та розбір та аналіз 

другого відомого твору цих авторів 

«Дикі гуси». 

3)Розучування відомих естрадних 

творів Верменича аранжованих 

викладачем на два голоси: 

«Чорнобривці», муз. Верменича, 

сл. М. Сингаївського 

 

1.Історія української музики. Т.2. – К.: Наукова 

думка, 1988. – 464 с. 

2.Історія української музики. Т.4. – К.: Наукова 

думка, 1992. – 615 с. 

3.Історія української музики. Т.1. – К.: Наукова 

думка, 1989. – 447 с. 

4.Горбенко С.С. Дитяче хорове виховання в Українi. 

Навчально-методичний посiбник. - К.: IЗМН, 1999. - 

253с. 

5.Горбенко С.С. Українська дитяча хорова 

література: Навчально-методичний посібник. – К.: 

НПУ, 2001. – Ч.1.- 207 с. 

6.Ержемский Г.Л. Психология дирижирования: 

Некоторые вопросы исполнительства и творческого 

взаимодействия дирижера с музыкальным 

коллективом. - М.: Музыка. 1988. - 80с. 

7.Дебелая Ж.М. Формирование самостоятельности 

студентов в процессе обучения дирижированию на 

музыкально-педагогическом факультете. Автореф. 

дис. канд. пед. наук. - М., 1977. - 15с. 

Завдання для самостійної роботи 

(12 год.): 

1)Розбір музичного та 

1.Горбенко С.С. Дитяче хорове виховання в Українi. 

Навчально-методичний посiбник. - К.: IЗМН, 1999. - 

253с. 



літературного тексту. 

2)Гармонічна робота по 2-голосному 

аранжуванню викладача, деінде 

застосування канону.  

3)Художній спів під авторські 

фонограми 

2.Горбенко С.С. Українська дитяча хорова 

література: 

Навчально-методичний посібник. – К.: НПУ, 2001. – 

Ч.1.- 207 с. 

 

Заочна форма навчання 

 

Перелік питань, що виносяться 

на обговорення 

 

 Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали  

та ресурси 

Тема 1. Архетипи української обрядової культури (на прикладі хорової творчості  

Ганни Гаврилець та Анатолія Авдієвського) 

Лекція (2 год.): 

1) Біографія та творчий шлях 

композитора та видатного 

диригента Ганни Гаврилець. 

2) Біографія та творчий шлях 

композитора та видатного 

диригента А. Авдієвського 

3) Відомі твори сучасного 

українського композитора-

хормейстера. 

4) Розучування відомої хорової 

обробки митця «Лелеча доля»: 

 слухання твору у виконанні хору  

Верьовки, знайомство з музичним 

та літературним текстом, 

сольфеджіо 2-го голосу 

аранжованого викладачем 

1.Бєлявський Є. Засвоєння сучасної музичної мови в 

хорі. – К.:Музична Україна,1984; 

2.Васина-Гроссман В. Музыка и поэтическое слово. 

М.,1978; 

3.Гуменюк Л.Український народний хор. – К.:Музична 

Україна,1969; 

4. Хор Верьовки «Цвіте терен» та ін. твори, під керівн. 

та в обр. Анатолія Авдієвського, одна з солісток Ніна 

Матвієнко\академічний стиль (студійний запис\далі 

концерт): 

https://www.youtube.com/watch?v=J9wGAha8SfU 

 

Завдання для самостійної роботи 

(18 год.): 

1)Опрацювати заокруглення звуку 

та динаміко-темпового та 

ритмічного загального ансамблю. 

2)Звернути увагу на фразування, 

логічні наголоси, регістрові 

переходи, кульмінації 

1.Попов С.Організаційні і методичні основи роботи 

самодіяльного хору. –К.:Київ,1961; 

2.Пігров К.Керування хором. – М.:Музгиз,1959; 

Тема 2. Корифеї української естрадної пісні. Дмитро Гнатюк 

Лекція (2 год.): 

1)Біографія та етапи творчості 

відомого оперного та естрадного 

українського співака Д.Гнатюка. 

2) Нагороди та відомі твори. 

3) Знайомство з перлинами 

української пісенної спадщини з 

репертуару співака: «Два кольори», 

муз. О. Білаша, сл. Д. Павличка; 

«Чорнобривці», муз. В. Верменича, 

сл. М. Сингаївського. 

1.Бєлявський Є. Засвоєння сучасної музичної мови в 

хорі. – К.: Музична Україна,1984; 

2.Аудіо- записи творів. 

3.Васина-Гроссман В. Музыка и поэтическое слово. 

М.,1978 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J9wGAha8SfU


4) Розучування відомої естрадної 

пісні виконавця «Рушник», муз. 

П.Майбороди, сл. А. Малишка, 

аранжованої викладачем на 2 

голоси 

 

 

 

 

 

Завдання для самостійної роботи 

(16 год.): 

1) Роздрукувати партитури 

творів. 

2) Підібрати фонограми (+ і -) до 

всіх творів цієї та наступної 

практичної. 

3) Опрацювати самостійно свою 

партію:  

а)МЕЛОДИЧНО (спочатку без 

супроводу, потім під фонограму 

соло- (+), в кінці під 

фонограму (-));  

б) ГАРМОНІЧНО (під гру іншого 

голосу 

партитури, під гру всієї 

партитури, під фортепіану 

гармонізацію твору (гармонічний 

ланцюжок акордів), під фонограму 

хору або ансамблю 

1.Карпенко Є.В. і ін. Самостійна робота в хоровому 

класі.Суми,1996 

          Тема 3. Видатні композитори та культурні діячі сучасного українського хорового 

мистецтва. Хор ім. Верьовки. Чоловіча хорова капела ім. Ревуцького 

 Лекція (2 год.): 

1)Відомі керівники-диригенти та 

творчий шлях хору ім. Верьовки. 

2)Становлення, відомі керівники та 

концертна діяльність капели 

ім. Ревуцького. 

3)Хор Верьовки під керівництвом 

Авдієвського з солісткою Ніною 

Матвієнко. 

4)Слухання народних хорових 

творів «Цвіте терен» у виконанні 

хору Верьовки та «Ой, чий-то кінь 

стоїть» і у виконанні хору 

Верьовки, і у виконанні студії при 

капелі Ревуцького. Розбір голосів 

за записом. 

5) Слухання та розучування 

відомих хорових творів з 

репертуару Ніни Матвієнко одного 

автора –  «Чарівна скрипка» та 

«Дикі гуси», муз.І. Поклада, сл. 

Ю. Рибчинського: по партіях 

1.Гуменюк Л.Український народний хор. – К.:Музична 

Україна,1969; 

2.Хорова студія при чоловічій капелі ім. 

Ревуцького\академічний стиль (студійний запис): 

https://www.youtube.com/watch?v=D5D_p2SrZi4 

3.Хор Веоьовки «Цвіте терен», під керівн. та в обр. 

Анатолія Авдієвського, одна з солісток Ніна 

Матвієнко\академічний стиль (студійний запис\далі 

концерт): 

https://www.youtube.com/watch?v=J9wGAha8SfU 

4.Партитури та аудіо- записи творів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання для самостійної роботи 

(16 год.): 

1.Маліборський М.В.Інтонування творів сучасної 

музики.Суми,1989; 

https://www.youtube.com/watch?v=D5D_p2SrZi4
https://www.youtube.com/watch?v=J9wGAha8SfU


1) Написати коротку АНОТАЦІЮ 

на народний хоровий твір «Цвіте 

терен», «Ой, чий-то кінь стоїть», 

або ін., з р-ру хорів Верьовки та 

Ревуцького у обробці 

Авдієвського, Кошиця або 

Стеценка за планом викладача 

(приклади короткої та 

розширеної анотації надаються 

викладачем) 

2.Гулеско I.I. Нацiональний хоровий стиль: Навчальний 

посiбник. - Харкiв: ХДIК. 1994. - 108с. 

3.Ельвіра Григорчук. Методика аранжування вокально- 

хорових творів різних видів і стилів у практиці сучасної 

української музичної освіти: Наукова стаття: 

Науковий вісник Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні 

науки : зб. наук. пр. / № 1 (64), лютий 2019. – 

Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. – 

294 с. 

Лекція № 4. Корифеї української естрадної пісні. Сучасні українські вокально-хорові 

гурти. Тріо Маренич 

Практичне заняття (2  год.): 

1) Хоровому колективу студентів 

створити та виконати власне 3-ри 

голосне аранжування за 

принципами попередньої 

практичної. Вміти підстроювати 

свій голос у відповідній тон-ті, 

гармонії та інтервалі до основного 

голосу, за правилами народного 

аранжування попередньої 

практичної. 

2) Продемонструвати власну 

партію окремо і у хоровому 

виконанні. 

3) Відпрацювати навички 

звукоутворення на матеріалі 

хорового співу укр. нар. пісні. 

4) Закріпити авторське 

аранжування у художньому співі 

під підібрані фонограми. 

1.Григорчук Е.Катриченко В.. Аранжування як засіб 

активізації і розвитку учнів у загальноосвітньому 

закладі: Наукова стаття: Пріоритетні напрями 

європейського наукового простору: пошук студента. – 

Вип. 9. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2019. –  с. 25-28            

https://www.interconf.top/documents/2019.12.6-8.pdf 

(ст.114) 

2.Гулеско I.I. Нацiональний хоровий стиль: Навчальний 

посiбник. - Харкiв: ХДIК. 1994. - 108с. 

 

Завдання для самостійної роботи 

(18 год.): 

1) Придумати і занотувати 3-ри 

голосне аранжування будь-якого з 

цих творів. 

2) Надіслати звіт до цього 

аранжування у вигляді партитури 

і аудіо- виконання 2 і 3 голосу 

окремо під гру основного голосу на 

ф-но. 

3) Опрацювати самостійно свою 

партію у вивчених на занятті 

народних творах: 

а)МЕЛОДИЧНО - спочатку без 

супроводу, потім під фонограму 

соло (+), в кінці під фон-му (-); 

б)ГАРМОНІЧНО за принципами 

попередньої самостійної 

1.Григорчук Е.М. Новіті тенденції розвитку 

аранжування у вокально-хоровому практикумі 

української музичної освіти : Proceedings of the 1st 

International Practical Conference «Science and Practice: 

Implementation to Modern Society», December 6-8, 2019. 

Peal Press Ltd., Manchester, Great Britain, 2019. P. 114-

119. https://www.interconf.top/documents/2019.12.6-8.pdf   

(ст.114)  

2.Хор Верьовки «Цвіте терен», під керівн. та в обр. 

Анатолія Авдієвського, одна з солісток Ніна 

Матвієнко\академічний стиль (студійний запис\далі 

концерт): 

https://www.youtube.com/watch?v=J9wGAha8SfU  

Лекція № 5. Видатні композитори та культурні діячі сучасного  українського хорового 

мистецтва: Олександр Білаш 

https://www.interconf.top/documents/2019.12.6-8.pdf
https://www.interconf.top/documents/2019.12.6-8.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=J9wGAha8SfU


Практичне заняття (2 год.): 

1)Біографічні відомості та 

творчість відомого композитора 

укр. муз. поп-культури  60-х. 

популярного донині. 

2)Розучування двох відомих пісень 

митця: «Два кольори», 

сл. Д.Павличка та «Ясени»,  

сл. М.Ткача, в аранжуванні 

викладача на 2 голоси 

1.Горюхина Н.А. Методика анализа национального 

стиля //Очерки по вопросам музыкального стиля и 

формы. - К.: Музична Україна, 1985. - С. 81-100. 

2.Партитури творів. 

3.Гребенюк Н.Є. Вокально-виконавська творчість: 

Автореф. дис. доктора мистецтвознавства: 17.00.03 

/Національна музична академія України ім. П.І. 

Чайковського. – К., 2000. – 39 с. 

 

Завдання для самостійної роботи 

(18 год.): 

1) Виконання сучасних українських 

дитячих хорових творів. 

Ізмаїльські українські авторські 

вокально-хорові твори для дітей 

МОЛОДШИХ ТА СЕРЕДНІХ класів 

– «Світлиця», «У садочку», «Люби 

і знай», «Купальна примовлянка», 

«Шевченкова мова» муз. 

В. Катриченко, сл. Т. Кібкало. 

2) Знайомство з авторськими 

новітніми та самобутніми 

дитячими піснями. 

3) Розучування 2-голосної хорової 

партитури творів за 

аранжуванням та гармонізацією 

викладача, застосування деінде 

канону. 

4) Відпрацювання навичок чистого 

інтонування хорових партій на 

репертуарі авторських хорових 

дитячих творів. 

5) Художній спів під авторські 

фонограми 

1.Горбенко С.С. Українська дитяча хорова література: 

Навчально-методичний посібник. – К.: НПУ, 2001. – 

Ч.1.- 207 с. 

2.Єгоров О.Є. Теорiя i практика роботи з хором. - К.: 

Держ. видав-во образотворчого митецтва i музичної 

лiтератури УРСР, 1961. – 239 с. 

3.Горбенко С.С. Дитяче хорове виховання в Українi. 

Навчально-методичний посiбник. - К.: IЗМН, 1999. - 

253с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція № 6. Видатні композитори та культурні діячі сучасного українського хорового 

мистецтва: Ігор Поклад, Володимир Верменич  



Практичне заняття (2  год.): 

1)Життєвий та творчій шлях 

І.Д. Поклада та В.М. Верменича. 

2)Продовження вокально-хорового 

опрацювання пісні відомого 

українського композитора 

Ігоря Поклада на слова 

Юрія Рибчинського «Чарівна 

скрипка» та розбір та аналіз 

другого відомого твору цих авторів 

«Дикі гуси». 

3)Розучування відомих естрадних 

творів Верменича аранжованих 

викладачем на два голоси: 

«Чорнобривці», муз. Верменича, 

сл. М. Сингаївського 

1.Історія української музики. Т.2. – К.: Наукова думка, 

1988. – 464 с. 

2.Історія української музики. Т.4. – К.: Наукова думка, 

1992. – 615 с. 

3.Історія української музики. Т.1. – К.: Наукова думка, 

1989. – 447 с. 

4.Горбенко С.С. Дитяче хорове виховання в Українi. 

Навчально-методичний посiбник. - К.: IЗМН, 1999. - 

253с. 

5.Горбенко С.С. Українська дитяча хорова література: 

Навчально-методичний посібник. – К.: НПУ, 2001. – 

Ч.1.- 207 с. 

6.Ержемский Г.Л. Психология дирижирования: 

Некоторые вопросы исполнительства и творческого 

взаимодействия дирижера с музыкальным коллективом. 

- М.: Музыка. 1988. - 80с. 

Завдання для самостійної роботи 

(18 год.): 

1) Розбір музичного та 

літературного тексту. 

2) Гармонічна робота по 2-

голосному аранжуванню 

викладача, деінде застосування 

канону.  

3) Художній спів під авторські 

фонограми 

1.Горбенко С.С. Дитяче хорове виховання в Українi. 

Навчально-методичний посiбник. - К.: IЗМН, 1999. - 

253с. 

2.Горбенко С.С. Українська дитяча хорова література: 

Навчально-методичний посібник. – К.: НПУ, 2001. – 

Ч.1.- 207 с. 

 
6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень 

студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на 

семінарських заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, 

не мав був відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у двотижневий 

термін після повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у 

встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне 

пропущення заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають 

в повному обсязі виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з 

викладачем.  

 

Політика академічної доброчесності 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до 

«Кодексу академічної доброчесності ІДГУ».  

 

7. Проміжний контроль 

7.1. Форми поточного контролю: самостійні та практичні завдання. 

7.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 

МКР передбачає виконанні завчасно підготовленого творчого завдання і складається з: 1) 

представлення завчасно підготованої розширеної доповіді/ реферату з переліку лекційних 

самостійних завдань (коротких доповідей) з аудитом короткого опитування викладача по 

роботі; 2) письмова відповідь; 3) вокально-хорове виконання власного аранжування 



народного або сучасного вокально-хорового твору; 4) вокально-хорове виконання своєї 

партії у хорі: у хорі колег-студентів або під аудіо- запис хору (для дистанційного навчання). 

Зразок варіанту модульної контрольної роботи: 

1. Реферат «Біографія та творчий шлях А.Авдієвського»; 

2. Написати хоровий аналіз у вигляді короткої анотації до хорового твору «Цвіте терен» у 

обр. А.Авдієвського; 

3. Виконати власне аранжування на 2 або 3 голоси разом з викладачем або під гру основного 

голосу на ф-но; 

4. Проспівати свою партію з хором студентів (або аудіо- записом відомого хору) за народним 

або сучасним укр. пісенним твором з переліку вивчених по предмету. 

Вимоги по формі і змісту Модульної контрольної роботи: 

1 питання. Представлення/ захист завчасно підготованого РЕФЕРАТУ розширеної доповіді 

(9-10 печатних сторінок) з переліку тем до самостійних лекційних завдань (за вибором 

студента). 

2 питання. Написання, під час проведення МКР у аудиторії, КОРОТКОЇ АНОТАЦІЇ до 

народного або сучасного хорового твору з переліку тем до самостійних лекційних завдань  

(за вибором викладача (по плану короткої анотації викладача)).  

3 питання. Захист виконаних самостійних завдань з переліку самостійних семінарських інд. 

завдань – СПІВ з викладачем під власні фонограми 2-ГОЛОССЯ ВЛАСНОГО 2-Х АБО 3-Х 

ГОЛОСНОГО АРАНЖУВАННЯ творів за вибором студента (надіслати фонограму власного 

2-голосного аранжування під гру основного голосу на ф-но або під ф-му (+) оригіналу, якщо 

дистанційно).  

4 питання. Підсумкове контрольне завдання: художній СПІВ СВОЄЇ ПАРТІЇ у складі хору 

одного твору за вибором студента (під аудіо- запис хору, якщо дистанційно). 

7.3. Форми підсумкового контролю: залік. 

 

8. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

- індивідуальне або групове опитування,  

- контрольна робота,  

- індивідуальна або групова презентація (представлення виконаного завдання), 

-  підготовка реферату, ділові ігри, захист виконаного завдання; 

- план-конспект уроку; 

- проведення фрагменту уроку та ін. 

 

9.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

9.1 Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за 

традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 

зараховано 70-89 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 



Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів (проміжний 

контроль) 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного 

контродю. 

Поточний контроль здійснюється  за результатами таких ВИДІВ діяльності, як-то:  

1.)Результатів відповідей/доповідей/звітів/художнього виконання на лекційних та 

семінарських заняттях; 2.)Результатів самостійної роботи. 

Поточний контроль проводиться у такій ФОРМІ: 

- індивідуальне або групове опитування партій та співу партитур, демонстрація створеного 

аранжування; 

- індивідуальна або групова презентація самостійної роботи: представлення виконаного 

завдання, роботи з  інформаційними та усними джерелами, спів, усна відповідь, короткий 

звіт; доповідь; 

- підготовка та захист короткого реферату-доповіді; 

- підсумкове заняття: художній хоровий спів. 

Нарахування балів за ПОТОЧНИЙ та ПІДСУМКОВИЙ контроль згідно з Положенням про 

порядок оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в умовах ЄКТС від 

31.10.2019р., протокол №2: http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-

porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf 

 

9.2 Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

(відмінно) 

Студент добре вміє реалізувати свої творчі можливості, збагачено 

звучить голос в головних та грудному регістрах, згладжені 

перехідні ноти, володіє кантиленою, добре володіє професійним 

співочим диханням, але ще потрібно знайти свій артистичний 

образ, неповторні риси індивідуальності. Студент багато працював 

над пошуком індивідуальної манери виконання, яскравої динаміки 

розвитку драматургії виконуваного твору, емоційної творчої 

самореалізації. Голос звучить професійно якісно в розширеному 

діапазоні, рівно і яскраво темброво забарвлений, але ще не вистачає 

теплоти, душевної щирості, багатства інтонації, сценічної 

виразності пластики та руху. Студент впевнено, в повній мірі, з 

майстерністю розкриває всю глибину авторського задуму твору, 

яскраво реалізуючи свій артистичний та енергетичний потенціал. 

Досконало володіє всіма можливостями свого голосу, заворожуючи 

слухача барвами тембру, багатством інтонацій, щирістю, 

своєрідною манерою співу. Вміє володіти слухацькою увагою. 

4 бали 

(добре) 

Студент добре володіє рівністю звучання (регістрами) голосу, 

розуміє стиль, жанровість пісень, емоційно 41 відчуває характер 

літературного образу пісні, але ще є недоліки: форсований звук, 

гнусавість, горлові відтінки, недоліки сценічного руху. Студент 

емоційно виразно розкриває задум твору творчо цікавий, володіє 

вокальними технічними прийомами на досить широкому діапазоні, 

витримує теситуру, але є недоліки: іноді сумнівна інтонація, 

метроритмічна нестабільність, пластична невиразність. Студент 

має добру професійну підготовку як в оволодінні вокально-

музичними навиками, так і в роботі над художнім образом пісні, 

але ще потрібно працювати над музикальною виразністю та 

емоційною насиченістю акторського творчого прояву. 

3 бали Студент має елементарні навички в оволодінні голосовим 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf


(задовільно) апаратом, але не відчуває опори дихання, в'яла емоційна віддача, 

в'яла артикуляція та дикція. Намагається донести зміст 

виконуваного твору до слухача. Студент набуває досвіду в 

оволодінні резонаторами, голос звучить впевненіше, але 

тембрально нерівно. Не здобули розвитку акторські здібності, і це 

не дає змоги осмислено розкрити задум авторів пісні. Студент 

осмислено розкриває драматургію літературного тексту, але 

професійні вокальні навички, тобто володіння високою співочою 

позицією, відчуття опори звука та дихання повинні набути більшої 

впевненості. 

2 бали 

(незадовільно) 

Студент не показав зачатків акторського мислення, має посередні 

вокально-музичні дані, не зумів оволодіти елементарними 

навичками (дихання, голосоведіння та ін.) Студент частково 

сприймає навички співу по звукоутворенню та диханню, творча 

думка залишається в'ялою, акторська робота невиразна. Студент не 

досяг успіхів. 

 
9.3 Форми та критерії оцінювання індивідуальних/самостійних завдань: 

Вид Максимальна кількість балів 

1. Опрацювання першоджерел 5 

2. Підготовка реферату на запропоновану тему 5 

3. Підібрати фонограми хорових творів та естрадних 

пісень (+ і-):1.Відомі хорові твори  сучасного 

українського хорового мистецтва. 2.Пісні 

композиторів і виконавців української естрадної 

пісні. 

5 

4. Зробити аудіо-/ відео запис власного виконання 

своєї партії: 1.Викладацького\композиторського 

аранжування. 

2.Власного аранжування. 

5 

 
Критеріями оцінювання роботи з першоджерелами є здатність студента тезово 

розкрити зміст запропонованого матеріалу. Оцінювання реферату здійснюється за такими 

критеріями: самостійність та оригінальність дослідження, виконання поставлених автором 

завдань, здатність здійснювати узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу 

та відсутність помилок при оформленні цитування й посилань на джерела. Оцінюється 

зацікавленість, вміння та наснага студента приділяти час збиранню та опрацюванню 

джерельної інформації. Доповідь оцінюється за наступними критеріями:  самостійність та 

оригінальність дослідження, виконання поставлених викладачем завдань, здатність 

здійснювати логічні узагальнення опрацьованого теоретичного матеріалу та відповідне 

оформлення з посиланнями на джерела і відсутністю орфографічних помилок. 

 

9.4 Форми та критерії оцінювання проміжного контролю 

1. Представлення завчасно підготованої 

розширеної доповіді/ реферату 

8 

2. Письмова відповідь 8 

3. Вокально-хорове виконання власного 

аранжування 

8 

4. Вокально-хорове виконання своєї партії 

у хорі 

6 

Усього 30 балів 
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