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ТЕМИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОМИ НАВЧАННЯ 

Дисципліна: «Хорознавство» ( 3 курс ) 

Тема: Поняття про співочий голос. Різновиди співочих голосів. Характеристика 

їх вокальних можливостей.  

Тема: Етапи формування дитячого голосу. Загальна характеристика дитячого 

голосу.  Вікові особливості розвитку дитячого голосу. Мутація. 

Тема:  Питання вокальної культури.  

Тема: Артикуляційний апарат. Дикція, як засіб розкриття змісту твору. 

Орфоепія в хоровому співі. 

Тема: Поняття про хор. Типи та види хорів. Хорові партії та їх 

комплектування. 

Інформаційні джерела:  

Дмитревський Г. Хорознавство і керування хором: 

http://dspu.edu.ua/wpcontent/uploads/sites/7/2016/11/1.3._opis_disciplini_xoroznavs

tvo_i4r..pdf 

Плющик Є. В. «Хорознавство»: http://eprints.zu.edu.ua/20689/PDF 

Коломоєць О. М. «Хорознавство»: https://www.twirpx.com/file/1610524/  

Короткий вокально-хоровий термінологічний словник: 

http://dspace.msu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/1785/1/kucyn.pdf 

Тема: Художньо-виконавські напрямки в аматорському хоровому мистецтві. 

Тема: Загальне поняття про ансамбль. Хоровий ансамбль. Поняття ансамблю. 

Хоровий ансамбль.  Види ансамблю. 

Тема: Стрій. Поняття "стрій". Зонна природа слуху.  

Мелодичний стрій.  Гармонічний стрій.  Дефекти строю. 

Тема: Робота диригента над хоровою партитурою. 

Тема: Робота диригента над хоровим твором. Підбір хорового репертуару.  

http://eprints.zu.edu.ua/20689/PDF
https://www.twirpx.com/file/1610524/


 

Інформаційні джерела: 

Хомичевський М. Посібник для керівника самодіяльного хору: 

http://collegeculture.at.ua/dokymenti/Primalna/progr_tv_konk_khoroviki17.pdf  

Корзун В. В. «Художня інтерпретація музичних творів»: 

http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/8722/1/KORZUN.pdf  

Сіненко О. «Специфіка форм організації художньо-творчої діяльності 

аматорського хорового колективу»: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/7/73.pdf 

Ху  Маньлі  УДК 378.011.3:016(043.3) МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ 

КЕРІВНИКА ВОКАЛЬНОГО АНСАМЛЮ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ МУЗИЧНО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА КИТАЮ 

https://npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/dicer/D_26.053.08/dis_Hu_Manli.pdf 

Смирнова Т.А. Хорознавство (історія, теорія, методика): Навч. посіб. / Харк. 
держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х.: ХДПУ, 2000. – 180с. 

http://lib.mdpu.org.ua/e-book/hor/tema3.htm 

 

Дисципліна: « НПС » ( 3 курс ) 
Тема: Проведення розспівування хору.  
Інформаційні джерела: 

Заболотний І. П. «Алгоритм практичної роботи з хоровим колективом»:  

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64. pdf 

Стасюк Ю. А. Робота хормейстера над розвитком вокальної техніки співаків-
початківців [Електронний ресурс] / Ю. А. Стасюк, В. Н. Мельник // Наукові 
записки. – 2012. – №3. – Режим доступу : file:///C:/ 
Users/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20 
%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE 
%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87/ 
Downloads/NZTNPUm_2012_3_9.pdf. – (Серія «Мистецтвознавство»). 

Перенчук Т. Підходи до формування вокальних навичок у юних вокалістів 
[Електронний ресурс] / Т. Перенчук. – Режим доступу : file:///C:/Users/ 
/Downloads/ Npd_2014_3_42.pdf.  

http://collegeculture.at.ua/dokymenti/Primalna/progr_tv_konk_khoroviki17.pdf
https://npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/dicer/D_26.053.08/dis_Hu_Manli.pdf
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/hor/tema3.htm


Тема: Робота над відпрацюванням компонентів. 
Інформаційні джерела: 
Пигров К. Руководство хором / К. Пигров. – М. : Музыка, 1964. – 220 с. 
[Електронний ресурс] : Режим доступу : 
http://www.choirbgam.by/wpcontent/uploads/2011/03/. 21 10.  
Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом / Л. Шамина. – М. : 
Музыка, 1983. – 176 с. [Електронний ресурс] : Режим доступу : 
http://www.twirpx.com/file/237084/.  
«Методика роботи з хором», «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника». Навчально-науковий інститут мистецтвю. Кафедра 
методики музичного виховання та диригування. Методичні рекомендації 
https://kmvd.pnu.edu.ua/wpcontent/uploads/sites/pdf 
 
Тема: Диригентська техніка виконання інтерпретації.  
Інформаційні джерела: 

Заболотний І. П. «Алгоритм практичної роботи з хоровим колективом»:  

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64. pdf 

Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом / Л. Шамина. – М. : 
Музыка, 1983. – 176 с. [Електронний ресурс] : Режим доступу : 
http://www.twirpx.com/file/237084/. 

Кіfenko, А. М. The influence of choral performance on the artistic and 
communicative process. Forming of modern educational environment: benefits, risks, 
implementation mechanisms: International scientific-practical conference. Tbilisi, 
2017, 158-160. 

https: /search. rsl.ru >record  

www.fleita.com> archive > index.php  

http: //videopartitura/ru/cat/hor  

http://hor.by  

http://vesid.narod.ry  

http://www/notes.vg.com.ua  

http: www.nlib.org.ua/parts/hor.html 
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http://www.twirpx.com/file/237084/
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http://www/notes.vg.com.ua
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