
 

1.3. Диригування і практикум роботи з хором (диригування, хорознавство, 

хоровий клас) Хорознавство 

Тип дисципліни:  

обов’язкова. 

Семестр:  

другий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 

32, практичні – 16; самостійна робота – 72. 

Лектори:  

професор Дацюк С. Я. 

Результати навчання:  

– засвоїти теоретичні знання про структуру, тип, вид хорового колективу, його 

вокально-хорову організацію, жанри хорового виконавства;   

– аналізувати хорові твори виходячи із художньо-виконавських заквдань; 

– вільно володіти прийомами і методами роботи з дитячими, юнацькими та 

юнацькими хоровими колективами різних типів та видів;   

– володіти знаннями з історії і розвитку хорового мистецтва в Україні та за 

кордоном. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– теорія музики, сольфеджіо, гармонія; 

– аналіз музичних творів; 

– аналіз музичних форм, поліфонія; 

– постановка голосу; 

– хоровий клас та практикум роботи з хором; 

– хорове аранжування. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Ознайомлення з будовою голосового апарату, гігієною співацького голосу, 

особливостями дитячих голосів, специфікою вокального виховання дітей, 

засвоєння основних принципів вокально-хорової діяльності, у хорових 

колективах, вокально-хорових технологій, використання їх на уроках 

музичного мистецтва та позакласних закладах освіти. 

 Визначити тип і вид хору, комплектування хорових партій, різні види 

звукоутворення, звуковедення, підбирати хорові розспівки на різні види 

хорової техніки інтонаційні труднощі та шляхи їх подолання, залежність 

хорового строю, ансамблю, вид технічних особливостей (теситури, темпу, 

динаміки, фактури, ознайомлення з основними методами розучування хорового 

твору. 

Рекомендована література:  

1. Коломоєць О. М. Хорознавство: Навчальний посібник. – Київ: Либідь, 2001. 

– 168 с. 

2. Мархлевський А. Ц. Практичні основи роботи в хоровому класі. – Київ: 

Музична Україна, 1986. – 96 с. 



3. Пігров К. Керування хором. Видання 2-ге виправлене і доповнене. – Київ: 

Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 

1962. – 202 с. 

4. Дмитревський Г. О. Хорознавство і керування хором. – Київ: Державне 

видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961. – 96 

с. 

5. Чесноков П. Хор и управление им. – Москва: Музгиз, 1961. 

6. Історія української музики. – Київ: Наукова думка, 1989. Т. 1. – 448с.  

7. Шреєр-Ткаченко О. Історія української музики: розвиток української 

музичної культури від найдавніших часів до середини ХІХ ст. – Київ: Музична 

Україна, 1980. – Ч. 14. – 198 с. 

8. Корній Л. Історія української музики. – Київ – Харків – Нью-Йорк: 

Видавництво М. П. Коць, 1996. – Ч. 3. – 314 с. 

9. Кияновська Л. Українська музична культура. Навчальний посібник. – Львів: 

Тріада Плюс, 2009. – 356 с. 

 Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: виконання контрольних робіт та індивідуальних завдань. 

– підсумковий контроль: екзамен – у другому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

методики музичного виховання і диригування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


