
Викладач: Немерко А.Р. 
 
12.03 – 03.04 
 
Дисципліна: «Хорознавство» (ІІІ курс) 
 
Тема: Структура хорового колективу. Вокальна культура хорового 
колективу.  
 
Інформаційні джерела:   
1. А. Смирнова. «Хорознавство (історія, теорія, методика)»; ст.. 47-61; ст.. 
68-87: http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/ 
2. Плющик Є. В. «Хорознавство»: http://eprints.zu.edu.ua/20689/PDF 
 
 
Дисципліна: «Основи керівництва аматорським колективом» 
(ІV курс) 
 
Тема:  Методика роботи над творами для різних видів аматорських 
колективів. 
 
Інформаційні джерела:  
1. Сіненко О. О. «Специфіка форм організації художньо-творчої діяльності 
аматорського хорового колективу»; ст.. 329-333: 
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/7/73.pdf  
2. А. Смирнова. «Хорознавство (історія, теорія, методика)»; ст.. 182-191: 
http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/ 
3. Заболотний І. П. «Алгоритм практичної роботи з хоровим колективом»: 
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64. pdf 
 
 
Дисципліна: «Хоровий клас» (ІІІ курс) 
 
Тема: Звукоформування як культура та естетика хорового вокалу. 
 
Інформаційні джерела:  
1. Проворова Є. М. «Формування співацького та розмовного 
звукоутворення»: https://www.cuspu.edu.ua/ua/ 
2. Ковбасюк А. «Фонетика мови та її вплив на спів»: publications.lnu.edu.ua 
/bulletins /index.php/artstudies/article/.../3010  
3. Ятло Л. Принципи співацького звукоутворення та деякі особливості 
роботи над ним: library.udpu.org.ua/library_files /psuh_ pedagog.../visnuk_19.pdf 
4. Юцевич Ю. Є. Теорія та методика формування та розвитку співацького 
голосу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.pdf 
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06.04 – 24.04 
 
Дисципліна: «Хорознавство» (ІІІ курс) 
 
Тема: Методика роботи над елементами хорової звучності: ансамбль, стрій, 
метр, ритм, темп, агогіка, мелодія, гармонія.  
Тема: Динаміка та нюанси в хоровому співі.  
 
Інформаційні джерела:   
2. Плющик Є. В. «Хорознавство»: http://eprints.zu.edu.ua/20689/PDF 
3. Коломоєць О. М. «Хорознавство»: https://www.twirpx.com/file/1610524/ 
4.СбітнєваО. Ф «Хорознавство»: http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/pdf  
 
 
Дисципліна: «Основи керівництва аматорським колективом» 
(ІV курс) 
 
Тема: Художня інтерпретація хорового твору у контексті комплексного 
виконавського осягнення. 
Тема: Робота над хоровою партитурою.  
 
Інформаційні джерела:  
1. Корзун В. В. «Художня інтерпретація музичних творів»: 
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/8722/1/KORZUN.pdf 
2. Заболотний І. П. «Алгоритм практичної роботи з хоровим колективом»: 
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64. pdf 
3. А. Смирнова. «Хорознавство (історія, теорія, методика)»; ст.. 167-175: 
http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/ 
4. Мазепа Р. М. «Методика роботи з хором»: http://nbuv.gov.ua/j-
pdf/ppsv_2015_12(1)__13.pdf 
 
 
Дисципліна: «Хоровий клас» (ІІІ курс)  
 
Тема: Звукоформування як культура та естетика хорового вокалу.  
Тема: Розвиток практичних навичок вокально-хорової дикції та артикуляції. 
 
Інформаційні джерела:  
1.  Карпенко А. П. «Формування вокально-виконавської майстерності 
шляхом подолання недоліків вокалістів-початківців»: 
molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/9/19.pdf 
2. Ковбасюк А. «Фонетика мови та її вплив на спів»: publications.lnu.edu.ua 
/bulletins /index.php/artstudies/article/.../3010 
3. Василенко Л. М. «Співацький голос у європейській культурі: задоволення 
та насолода як чинник виникнення та становлення професійного 
співу»: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream /123456789/5374/1 /Vasylenko.pdf 
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