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Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників 

Освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 6 

Перший (бакалавр) 

вибіркова 

 

Рік підготовки: 

3, 4 й й 

         Семестр      

Загальна кількість годин 
– 180 

  

5, 6, 7, 8 й  й 

     Лекції 

  

Практичні, семінарські 

90 год.  год. 

Лабораторні 

   

Самостійна робота 

84 год.  год. 

Консультації:                                

6 год.  год. 

Вид контролю: залік 
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1. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Читання хорових партитур, практикум зі 

шкільного репертуару» займає вагоме місце у номенклатурі предметів 

освітньої програми підготовки бакалаврів музичного мистецтва. Метою 

зазначеної дисципліни є підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва 

до педагогічного керівництва музичним вихованням школярів засобами 

вокально-хорового мистецтва. 

Засвоєння програмного матеріалу дисципліни «Читання хорових 

партитур, практикум зі шкільного репертуару» забезпечує оволодіння 

інтегральною компетенцією, а також загальними та фаховими компетенціями 

відповідно до освітньо-професійної програми «Середня освіта (Музичне 

мистецтво)»: 3К 5 – здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел; 3К 6 – здатність застосовувати набуті знання в практичних 

ситуаціях; 3К 8 – здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово; ЗК 10 – здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 3К 11 – 

навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; ФК 1 – 

здатність користуватися символікою і сучасною термінологією музичної 

мови; ФК 3 – здатність до перенесення системи фахових знань у площину 

навчального предмету музичне мистецтво, структурування навчального 

матеріалу, проектування та організації власної діяльності; ФК 4 – здатність 

виявляти музикальність, виконавські (інструментальні, вокально-хорові, 

диригентські), інтерпретаційні, артистичні уміння, виконавську надійність 

учителя музичного мистецтва; ФК 6 – здатність відчувати і демонструвати 

емоційну чутливість, рефлексію, ціннісне ставлення до  музичних творів, 

здійснювати активне сприймання, запам’ятовування, збереження, 

відтворення і художньо-педагогічне тлумачення  змісту і смислу  творів 

мистецтва; ФК 7 – здатність здійснювати добір методів і засобів 

діагностування, корекції особистісного і музичного (художнього) розвитку 

учнів, педагогічного супроводу процесів соціалізації та професійного 

самовизначення  художньо обдарованих учнів; ФК 8 – здатність формувати в 

учнів предметні (спеціальні) компетентності; ФК 13 – здатність 

застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології педагогічної 

діяльності; ФК 14 – здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними 

вітчизняними та світовими традиціями у музичній педагогіці. 

 

2. Передумови для вивчення дисципліни 
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У курсі «Читання хорових партитур, практикум зі шкільного 

репертуару» використовуються знання і навички з дисциплін «Постановка 

голосу», «Гармонія», «Хорове диригування», «Основний музичний 

інструмент», «Концертмейстерський клас», «Аналіз музичних творів», 

«Методика музичного виховання». 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

Результатом навчання за дисципліною «Читання хорових партитур, 

практикум зі шкільного репертуару» є: володіння сукупністю специфічних 

знань галузі музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом; 

володіння методичними засадами опанування хорових, вокально-

інструментальних творів шкільної програми; накопичення шкільного 

пісенного репертуару; здатність до педагогічно спрямованого виконавського 

їх аналізу; вміння високомайстерного відтворення голосом, мануальними 

диригентськими рухами та на фортепіано хорових творів, шкільних пісень та 

матеріалу для розспівування хору; вміння суміщення різних виконавських 

дій (співу, диригування, гри на фортепіано), володіння прийомами поєднання 

хорової партитури з фортепіанним супроводом і партією соліста та 

прийомами поєднання мелодії із супроводом шкільної пісні; уміння 

здійснювати вербальне повідомлення; вміння спрощення фактури зразків 

шкільного репертуару, підбору акомпанементу; здатність до їх 

транспонування та читання з аркуша. 

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Музичне мистецтво)» 

передбачає такі програмні результати вивчення дисципліни «Читання 

хорових партитур, практикум зі шкільного репертуару»: 

Знання: основ музичної педагогіки, 

педагогіки мистецтва, теорії художньої 

культури. 

Уміння: оперувати знаннями з галузей 

музичної педагогіки, педагогіки мистецтва та 

теорії художньої культури. 

ПРН 2 

Виявляти знання сучасних 

теоретичних основ музичної 

педагогіки, педагогіки 

мистецтва, теорії художньої 

культури 

Знання: теоретичних і методичних основ 

організації музично-педагогічної та музично-

інформаційної навчальної діяльності.  

Уміння: методичного забезпечення музично-

педагогічної та музично-інформаційної 

навчальної діяльності.. 

ПРН 3 

Розуміння специфіки 

використання методів, способів, 

форм музично-педагогічної та 

музично-інформаційної 

діяльності вчителя 

Знання: виконавсько-технічних основ 

диригентського, співацького, фортепіанного 

виконавства; правил суміщення різних 

виконавських дій. 

Уміння: відтворення на фортепіано 

ПРН 11 

Інтегрувати складні професійні 

уміння гри на музичних 

інструментах, співу, диригування 

музичними колективами, 

музичного сприймання, 
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одночасно зі співом будь-якої хорової партії 

партитур різного рівня складності; 

суміщення репетиційного диригентського 

жесту, співу, гри на фортепіано для 

розучування окремих хорових партій творів 

шкільного репертуару. 

запам’ятовування та 

інтерпретації музичних творів, 

артистизм, виконавську 

надійність. 

Знання: методики проведення уроків 

музичного мистецтва, вікових особливостей 

учнів. 

Уміння: продукувати творчі оригінальні ідеї 

для вирішення проблем музично-

педагогічної взаємодії з учнівською 

аудіторією. 

ПРН 14 

Демонструвати уміння 

вирішувати музично-педагогічні 

проблеми, оригінальність і 

гнучкість творчого мислення у 

процесі конструювання, 

інтерпретації та реалізації 

музично-педагогічних ситуацій. 

 

 

4. Критерії оцінювання результатів навчання  

Кількість балів Критерії оцінювання навчальних досягнень студента 

90 – 100 

Зміст курсу повністю засвоєно. Студент виявляє спроможність 

якісно здійснювати різні види аналізу хорових зразків та творів 

шкільного репертуару, здатність високомайстерного відтворення 

специфіки хорового звучання на фортепіано, спроможність до 

досконалого високомайстерного втілення власної виконавської 

концепції хорового твору одночасно зі співом будь-якої хорової 

партії, здатність майстерного відтворення вокально-

інструментальних творів шкільної програми засобами 

диригентської техніки та вокалізації, співу під власний супровід, 

суміщення різних виконавських дій з метою проведення 

репетиційної роботи, вільного читання з аркуша та 

транспонування шкільних пісень, добору акомпанементу до 

мелодії пісні, спроможність художньо виправдано спрощувати 

фактуру хорових та вокально-інструментальних зразків, уміння 

вербалізувати зміст музичних зразків. Виявляє активність на 

заняттях. 

 

82 – 89 

Зміст курсу засвоєно. Студент виявляє спроможність здійснювати 

різні види аналізу хорових зразків та творів шкільного 

репертуару, виявляє здатність до впевненого відтворення 

специфіки хорового звучання на фортепіано, спроможність до 

майстерного матеріально-звукового втілення власної виконавської 

концепції хорового твору одночасно зі співом будь-якої хорової 

партії. Вербальне повідомлення не достатньо виразне й емоційне. 

Виявляє спроможність до впевненого, але не досить емоційного і 

артистичного матеріально-звукового втілення вокально-
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інструментальних творів шкільної програми засобами 

диригентської техніки та вокалізації. Студент з невеликими 

похибками виконує незнайомі пісні без попередньої підготовки та 

у транспорті, досить вдало поєднує акомпанемент із сольною 

партією, не завжди художньо виправдано спрощує фактуру 

хорових та вокально-інструментальних зразків, володіє здатністю 

співу під власний супровід. Є досить активним на заняттях. 

74 – 81 

Зміст курсу здебільшого засвоєно. Студент виявляє спроможність 

здійснювати різні види аналізу хорових та пісенних зразків по 

шаблону, виявляє часткову спроможність відтворювати специфіку 

хорового звучання на фортепіано, посередню здатність до 

матеріально-звукового втілення власної виконавської концепції 

хорового твору одночасно зі співом будь-якої хорової партії.  

Вербальне повідомлення формальне і не достатньо 

аргументоване. Демонструє часткову здатність добору доцільних 

засобів виконавської виразності, не завжди впевнене матеріально-

звукове втілення вокально-інструментальних творів шкільної 

програми засобами диригентської техніки та вокалізації. Має 

утруднення у виконанні незнайомих творів шкільної програми з 

аркуша та у транспорті. Демонструє не завжди вдале спрощення 

фактури хорових та пісенних зразків. Спостерігається не доцільна 

міра співвідношення сили звучання голосу і супроводу під час 

синтезованого виконавства. Не завжди є активним на заняттях.  

64 – 73 

Зміст курсу засвоєно частково. Студент має утруднення у 

здійсненні різних видів аналізу хорових та пісенних зразків, у 

відтворенні специфіки хорового звучання на фортепіано, у 

втіленні виконавської версії хорового твору одночасно зі співом 

будь-якої хорової партії; спостерігається посередність 

продукування вербального повідомлення, формальне виконавське 

втілення вокально-інструментальних творів шкільної програми 

засобами диригентської техніки та вокалізації. Має значні 

утруднення у виконанні незнайомих творів шкільної програми з 

аркуша та у транспорті. Здебільшого пасивний на заняттях. 

60 – 63 

Зміст курсу засвоєно фрагментарно. Спостерігається слабке 

володіння здатністю здійснювати різні види аналізу хорових та 

пісенних зразків та відтворювати барви хорового звучання на 

фортепіано. Студент має значні труднощі у продукуванні 

хорового твору одночасно зі співом будь-якої хорової партії, 

майже не спроможний відтворити пісні з аркуша та у транспорті. 

Спостерігаються значні утруднення у виконавському втіленні 

вокально-інструментальних творів шкільної програми засобами 

диригентської техніки та вокалізації, у визначенні студентом 
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способу поєднання супроводу із сольною партією або хоровою 

партитурою. Майже не володіє способами спрощення фактури 

музичних зразків, вербальні вміння слабо розвинені. Виявляє 

пасивність і безініціативність на заняттях. 

35 – 59 

Зміст курсу не засвоєно. Студент виявляє неспроможність 

здійснювати аналіз вокально-хорових творів, відтворювати барви 

хорового звучання на фортепіано. Не здатен вербалізувати зміст 

пісенних зразків; має суттєві труднощі у виконавському 

продукуванні хорового твору одночасно зі співом будь-якої 

хорової партії, у суміщенні різних виконавських дій, у відтворенні 

вокально-інструментальних творів шкільної програми засобами 

диригентської техніки та вокалізації. Не спроможний грати 

партитури з аркуша та у транспорті. Не володіє способами 

спрощення фактури вокально-хорових творів. Пасивний на 

заняттях. 

1 – 34 
Студент не відвідував заняття, зовсім не опанував навчальний 

матеріал.  

 

Розподіл балів 

 

Розподіл балів у п’ятому семестрі (залік) 

Поточний контроль  

Разом 

 

Сума 

 
РОЗДІЛ 1 

Т 1.1 Т 1.2 Т 1.3 Т 1.4 

100 

 75 

12 21 21 21 

Контроль самостійної роботи 25 

4 7 7 7 

Т 1.1, Т 1.2 ... – теми розділів 

Розподіл балів у шостому і сьомому семестрах (залік) 

Поточний контроль  

Разом 

 

Сума 

 
РОЗДІЛ 2 

Т 2.1 Т 2.2 Т 2.3 

 

100 

 75 

25 25 25 

 

Контроль самостійної роботи 25 

8 8 9 

 

Т 2.1, Т 2.2 ... – теми розділів 
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Розподіл балів у восьмому семестрі (залік) 

Поточний контроль  

Разом 

 

Сума 

 
РОЗДІЛ 3 

Т 3.1 Т 3.2 Т 3.3 

 
 

100 
25 25 25 75 

Контроль самостійної роботи 25 

8 8 9 

Т 3.1, Т 3.2 ... – теми розділів 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів           

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, заліку, курсового проекту 

(роботи), практики 

90 – 100 А відмінно 

82 – 89 В 
добре 

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 Е  

35 – 59 FX незадовільно з можливістю повторного 

складання 

1 – 34 F незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

5. Засоби діагностики результатів навчання 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів 

навчання з навчальної дисципліни «Читання хорових партитур, практикум зі 

шкільного репертуару» є: письмова анотація музичного твору, вербалізація 

змісту музичного зразка, музично-виконавський показ,  залік. 

 

6. Програма навчальної дисципліни 

1. Розділ 1. Читання партитур для однорідних хорів. Методичні засади 

опанування пісень шкільного репертуару (1-2 клас ЗОШ). 
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2. Розділ 2. Читання партитур для мішаних хорів у дворядковому, 

трирядковому та чотирирядковому викладі. Методичні засади опанування 

пісень шкільного репертуару (3-4 клас ЗОШ). 

3. Розділ 3. Читання хорових партитур за участю солістів та у поєднанні з 

інструментальним супроводом. Методичні засади опанування пісень 

шкільного репертуару (5-7 клас ЗОШ). 

 

7.1. Інформаційний зміст навчальної дисципліни  

Розділ 1. Читання партитур для однорідних хорів. Методичні 

засади опанування пісень шкільного репертуару (1-2 клас ЗОШ).  

Тема 1.1. Аналіз хорової партитури та пісні шкільного репертуару. 

Теоретичні відомості про хорову партитуру Різновиди аналізу хорової 

партитури (музикознавчий, вокально-хоровий, виконавський). Педагогічно 

спрямований виконавський аналіз творів шкільної програми (з акцентом на 

методику розучування зі шкільним хором). Зміст і характеристика 

вербального повідомлення про шкільну пісню.  

Тема 1.2. Відтворення на фортепіано (одночасно зі співом будь-якої 

хорової партії) партитур для однорідних хорів a cappella різного рівня 

складності. Відтворення на фортепіано (одночасно зі співом будь-якої 

хорової партії) партитур a cappella для жіночого, чоловічого та дитячого хору 

у одно-, дво-, три-, чотирирядковому викладі гомофонно-гармонічного, 

поліфонічного, змішанного складів; особливості відтворення специфіки 

хорового звучання на фортепіано, добір художньо-доцільних засобів 

виразності та технічних прийомів матеріально-звукового втілення хорових 

зразків. 

Тема 1.3. Відтворення мануальними диригентськими рухами, 

голосом та на фортепіано одноголосних пісень шкільного репертуару. 

Моделювання художньо-образного змісту вокально-інструментальних творів 

шкільної програми засобами диригентської техніки та вокалізації. 

Формування здатності суміщення різних виконавських дій (репетиційний 



11 

 

  

диригентський жест, спів, гра на фортепіано) для розучування окремих 

хорових партій творів шкільного репертуару.  

Тема 1.4. Спів під власний супровід, читання з аркуша та 

транспонування одноголосних пісень шкільного репертуару. Формування 

навичок синтезованого виконавства дитячих вокально-інструментальних 

творів. Засвоєння правил різних способів транспонування музичних зразків: 

інтервального способу, шляхом заміни ключів, тонального способу, 

комбінованого способу. Набуття здатності читання з аркуша та ескізного 

розучування шкільних пісень. 

Розділ 2. Читання партитур для мішаних хорів у дворядковому, 

трирядковому та чотирирядковому викладі. Методичні засади 

опанування пісень шкільного репертуару (3-4 клас ЗОШ). 

Тема 2.1. Відтворення на фортепіано (одночасно зі співом будь-якої 

хорової партії) партитур для мішаних хорів a cappella у дворядковому, 

трирядковому та чотирирядковому викладі. Набуття здатності 

високомайстерного відтворення на фортепіано (одночасно зі співом будь-якої 

хорової партії) партитур для мішаних хорів a cappella у дворядковому, 

трирядковому та чотирирядковому викладі гомофонно-гармонічного, 

поліфонічного, змішанного складів; удосконалення вмінь відтворення 

специфіки хорового звучання на фортепіано. 

Тема 2.2. Відтворення мануальними диригентськими рухами, 

голосом та на фортепіано одно-двоголосних пісень шкільного 

репертуару. Удосконалення здатності майстерного відтворення вокально-

інструментальних творів шкільної програми засобами диригентської техніки 

та вокалізації. Удосконалення здатності суміщення різних виконавських дій 

(репетиційний диригентський жест, спів, гра на фортепіано) для розучування 

окремих хорових партій творів шкільного репертуару.  

Тема 2.3. Читання з аркуша одно-двоголосних пісень шкільного 

репертуару, розвиток навичок добору акомпанементу. Удосконалення 

здатності читання з аркуша, транспонування та ескізного розучування 
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шкільних пісень. Особливості педагогічно спрямованого виконавського 

втілення пісень шкільного репертуару. Добір фактурної формули 

акомпанементу, адекватної образно-жанровим особливостям пісенного 

зразка. 

Розділ 3. Читання хорових партитур за участю солістів та у 

поєднанні з інструментальним супроводом. Методичні засади 

опанування пісень шкільного репертуару (5-7 клас ЗОШ). 

Тема 3.1. Прийоми поєднання хорової партитури з партією соліста. 

Вивчення правил поєднання хорової партитури з партією соліста; набуття 

вмінь спрощення вокально-хорового репертуару, опанування вмінь втілення 

засобами фортепіано звучання багатошарової фактури хору. 

Тема 3.2. Особливості читання хорових партитур у поєднанні з 

інструментальним супроводом. Вивчення правил поєднання хорових 

партитур з інструментальним супроводом; набуття вмінь спрощення фактури 

хорових творів та інструментального супроводу, вмінь втілення засобами 

фортепіано звучання багатошарової фактури хорового твору; опанування 

засобів ансамблево-виконавського узгодження (метроритмічна, агогічна, 

артикуляційна, динамічна узгодженість, інтонаційна єдність, динамічний 

баланс). 

Тема 3.3. Педагогічно спрямоване опанування багатоголосних 

пісень шкільного репертуару. Диригування, відтворення на фортепіано 

багатоголосних пісень шкільного репертуару; удосконалення навичок співу 

під власний супровід, суміщення різних виконавських дій з метою 

проведення репетиційної роботи (розучування вокальних партій), підбору 

акомпанементу (гармонізація та знаходження адекватної фактурної формули 

супроводу), читання з аркуша та транспонування шкільних пісень. Вивчення 

правил поєднання мелодії і супроводу пісень. 
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7.2. Структура та обсяг навчальної дисципліни 

 

Назви  розділів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
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РОЗДІЛ 1. Читання партитур для однорідних хорів. Методичні засади опанування 

пісень шкільного репертуару (1-2 клас ЗОШ) 

Тема 1.1. Аналіз хорової партитури та 

пісні шкільного репертуару 

10  4   6       

Тема 1.2. Відтворення на фортепіано 

(одночасно зі співом будь-якої хорової 

партії) партитур для однорідних хорів a 

cappella різного рівня складності  

16  10   6       

Тема 1.3. Відтворення мануальними 

диригентськими рухами, голосом та на 

фортепіано одноголосних пісень 

шкільного репертуару 

18  10   8       

Тема 1.4. Спів під власний супровід, 

читання з аркуша та транспонування 

одноголосних пісень шкільного 

репертуару 

14  8   6       

РОЗДІЛ 2. Читання партитур для мішаних хорів у дворядковому, трирядковому та 

чотирирядковому викладі. Методичні засади опанування пісень шкільного репертуару 

(3-4 клас ЗОШ) 

Тема 2.1. Відтворення на фортепіано 

(одночасно зі співом будь-якої хорової 

партії) партитур для мішаних хорів a 

cappella у дворядковому, трирядковому 

та чотирирядковому викладі 

32  14   18       

Тема 2.2. Відтворення мануальними 

диригентськими рухами, голосом та 

на фортепіано одно-двоголосних 

пісень шкільного репертуару 

30  14   16       

Тема 2.3. Читання з аркуша одно-

двоголосних пісень шкільного 

репертуару, розвиток навичок добору 

акомпанементу 

26  12   14       

РОЗДІЛ 3. Читання хорових партитур за участю солістів та у поєднанні з 

інструментальним супроводом. Методичні засади опанування пісень шкільного 

репертуару (5-7 клас ЗОШ) 

Тема 3.1. Прийоми поєднання хорової 

партитури з партією соліста 

8  6   2       
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Тема 3.2. Особливості відтворення 

хорових партитур у поєднанні з 

інструментальним супроводом 

10  6   4       

Тема 3.3. Педагогічно спрямоване 

опанування багатоголосних пісень 

шкільного репертуару 

10  6   4       

Усього годин 180  90   84       

 

 

Теми практичних (семінарських) занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Тема 1.1. Аналіз хорової партитури та пісні шкільного репертуару 

1 Різновиди аналізу хорової партитури 

(музикознавчий, вокально-хоровий, виконавський) 
2  

2 Педагогічно спрямований виконавський аналіз 

творів шкільної програми (з акцентом на методику 

розучування зі шкільним хором), зміст вербального 

повідомлення  

2  

Тема 1.2. Відтворення на фортепіано (одночасно зі співом будь-якої хорової 

партії) партитур для однорідних хорів a cappella різного рівня складності 

3 Відтворення на фортепіано (одночасно зі співом 

будь-якої хорової партії) одно- і дворядкових 

партитур для однорідних хорів a cappella 

2  

4 Читання трирядкових партитур a cappella для 

однорідних хорів (одночасно зі співом будь-якої 

хорової партії) різного фактурного викладу 

2  

5 Читання чотирирядкових партитур a cappella для 

однорідних хорів (одночасно зі співом будь-якої 

хорової партії) різного фактурного викладу 

2  

6 Особливості відтворення специфіки хорового 

звучання на фортепіано 
2  

7 Добір художньо-доцільних засобів виразності та 

технічних прийомів матеріально-звукового втілення 

хорових зразків 

2  

Тема 1.3. Відтворення мануальними диригентськими рухами, голосом та на 

фортепіано одноголосних пісень шкільного репертуару 

8 Моделювання художньо-образного змісту вокально-

інструментальних творів шкільної програми 

засобами диригентської техніки та голосом 

2  

9 Відтворення художньо-образного змісту вокально-

інструментальних творів шкільної програми на 

фортепіано 

2  

10 Відпрацювання репетиційного диригентського жесту  2  

11 Відпрацювання навички суміщення 2 виконавських 

дій: співу мелодії пісні та відтворенні її на 
2  
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фортепіано 

12 Формування здатності суміщення 3 виконавських дій 

(репетиційний диригентський жест, спів, гра на 

фортепіано) для розучування окремих хорових 

партій творів шкільного репертуару 

2  

Тема 1.4. Спів під власний супровід, читання з аркуша та транспонування 

одноголосних пісень шкільного репертуару 

13 Формування навичок синтезованого виконавства 

дитячих вокально-інструментальних творів 
2  

14 Засвоєння правил різних способів транспонування 

музичних зразків 
2  

15 Набуття здатності читання з аркуша шкільних пісень 2  

16 Набуття здатності ескізного розучування шкільних 

пісень 
2  

Тема 2.1. Відтворення на фортепіано (одночасно зі співом будь-якої хорової 

партії) партитур для мішаних хорів a cappella у дворядковому, трирядковому та 

чотирирядковому викладі 

17 Читання партитур для мішаних хорів a cappella у 

дворядковому викладі (одночасно зі співом будь-якої 

хорової партії) 

2  

18 Читання партитур для мішаних хорів a cappella у 

трирядковому викладі (одночасно зі співом будь-якої 

хорової партії) 

2  

19 Добір технічних прийомів втілення партитур для 

мішаних хорів a cappella у дворядковому та 

трирядковому викладі 

2  

20 Читання партитур (одночасно зі співом будь-якої 

хорової партії) для мішаних хорів a cappella у 

чотирирядковому викладі гомофонно-гармонічної 

фактури 

2  

21 Читання партитур (одночасно зі співом будь-якої 

хорової партії) для мішаних хорів a cappella у 

чотирирядковому викладі поліфонічної фактури 

2  

22 Читання партитур (одночасно зі співом будь-якої 

хорової партії) для мішаних хорів a cappella у 

чотирирядковому викладі змішаної фактури 

2  

23 Добір технічних прийомів втілення партитур для 

мішаних хорів a cappella у чотирирядковому викладі 

на фортепіано та художньо-доцільних засобів 

виразності 

2  

Тема 2.2. Відтворення мануальними диригентськими рухами, голосом та на 

фортепіано одно-двоголосних пісень шкільного репертуару 

24 Відтворення художньо-образного змісту 

двоголосних пісень шкільного репертуару засобами 

диригентської техніки та голосом 

2  

25 Відтворення художньо-образного змісту 

двоголосних пісень шкільного репертуару на 
2  
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фортепіано 

26 Удосконалення навичок диригентського показу 2  

27 Відпрацювання навички суміщення 2 виконавських 

дій: співу вокальної партії пісні та відтворенні її на 

фортепіано 

2  

28 Удосконалення здатності суміщення 3 виконавських 

дій (репетиційний диригентський жест, спів, гра на 

фортепіано) для розучування окремих хорових 

партій творів шкільного репертуару 

2  

29 Удосконалення здатності співу під власний супровід 

пісень шкільного репертуару 
2  

30 Зміст і характеристика педагогічно спрямованої 

вступної бесіди перед вивченням пісень шкільного 

репертуару 

2  

Тема 2.3. Читання з аркуша одно-двоголосних пісень шкільного 

репертуару, розвиток навичок добору акомпанементу 

31 Удосконалення здатності читання з аркуша пісень 

шкільного репертуару 
2  

32 Удосконалення здатності транспонування шкільних 

пісень 
2  

33 Удосконалення ескізного розучування одно-

двоголосних пісень шкільного репертуару  
2  

34 Особливості педагогічно спрямованого 

виконавського втілення пісень шкільного репертуару 
2  

35 Добір фактурної формули акомпанементу, 

адекватної образно-жанровим особливостям 

пісенного зразка 

2  

36 Гармонізація супроводу згідно цифровим 

позначенням 
2  

Тема 3.1. Прийоми поєднання хорової партитури з партією соліста 

37 Правила поєднання хорової партитури з партією 

соліста 
2  

38 Набуття вмінь спрощення вокально-хорового 

репертуару 
2  

39 Опанування вмінь втілення засобами фортепіано 

звучання багатошарової фактури хору 
2  

Тема 3.2. Особливості читання хорових партитур у поєднанні з 

інструментальним супроводом 

40 Правила поєднання хорових партитур з 

інструментальним супроводом 
2  

41 Набуття вмінь спрощення фактури хорових творів та 

інструментального супроводу 
2  

42 Опанування засобів ансамблево-виконавського 

узгодження 
2  

Тема 3.3. Педагогічно спрямоване опанування багатоголосних пісень 

шкільного репертуару 

43 Диригування та відтворення на фортепіано 

багатоголосних пісень шкільного репертуару 
2  
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44 Удосконалення навичок співу під власний супровід 

пісень шкільного репертуару 
2  

45 Удосконалення навичок суміщення різних 

виконавських дій з метою проведення репетиційної 

роботи 

2  
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використання яких передбачає навчальна дисципліна 

(за потребою) 

Навчальна дисципліна «Читання хорових партитур, практикум зі 

шкільного репертуару» забезпечується використанням підручників та 
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