
 

Силабус навчальної дисципліни 

Назва дисципліни: Читання хорових партитур 

Рівень вищої освіти: перший /бакалаврський/ рівень 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво 

Назва освітньо-професійної програми: Диригентсько-хорове мистецтво (народне) 

Сторінка курсу в Moodle: https://moodle.mfknukim.mk.ua/course/view.php?id=713 

Рік навчання: I Семестр:I-II 

Викладач: Піхтар О. А. (практичні, підсумковий контроль) 

Опис навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна Читання хорових партитур є вибірковою освітньою 

компонентою навчального плану як вибіркова складова, що дає можливість створити 

індивідуальну освітню траєкторію. Після вибору для студента ця дисципліна стає 

обов’язковою і спрямована на всебічний розвиток майбутнього диригента як 

музиканта-інтерпретатора хорових творів, формує навички всебічного і повного 

аналізу партитури, відтворення особливостей хорового звучання на фортепіано. 

Вивчення дисципліни зорієнтоване на досягнення вміння виявити всю повноту 

художнього задуму автора, проаналізувати майбутній процес розучування твору та 

виявити виконавські (технічні) труднощі та завдання при виконанні твору. 

Мета: сформувати у студентів комплекс навичок, які спрямовані на всебічний 

аналіз хорового твору та його вірну інтерпретацію; формування навичок швидкого 

сприйняття та відтворення партитур (читання з листа); охоплення творів різних 

жанрів народнопісенного мистецтва з метою вільного орієнтування в репертуарному 

різноманітті; накопичення репертуару для подальшого практичного застосування. 

Завдання курсу:  

- засвоєння принципів та закономірностей запису хорової музики у вигляді партитур;  

- розвиток музичної уяви, образного мислення, звукотворчої волі студентів; 

- формування навичок швидкого сприйняття та відтворення партитур (читання з 

листа); 

- охоплення творів різних жанрів народнопісенного мистецтва з метою вільного 

орієнтування в репертуарному різноманітті; 

- накопичення репертуару для подальшого практичного застосування; 

- формування музично-естетичного смаку майбутніх диригентів народного хору. 
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Предметом вивчення навчальної дисципліни є підготовка диригента-хормейстера у 

мистецьких вищих навчальних закладах, систематизація теоретичних знань, умінь 

та практичних навичок аналізу та читання хорових партитур. 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

 

Кількість 

кредитів 

Загальна 

кількість 

годин 

Аудиторних 

годин 

Самостійної 

роботи 

студента 

Вид 

підсумкового 

контролю 

3 90 38 52 залік 

 

Тематичний план навчальної дисципліни  

 
Назва теми, опис теми, завдання для 

самостійної роботи 

К-сть 

годин 

Вид навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання Оцінка 

(бали) 

Тема 1.1. Вступ. Ознайомлення з 

поняттям «партитура», її 

різновидами. Коротка історична 

довідка. 

Формування понятійного апарату у 

студентів, ознайомлення з 

різновидами партитур, їх будовою. 

Історична довідка про формування 

сучасної партитури. Аколади, їх 

функції та різновиди. Знання, 

уміння, навички формування 

правильної постановки аплікатури. 

Загальні відомості про функції 

правої і лівої руки. 

4 практичне Опитування, тестування, 

перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

100 

5 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 

Тема 1.2. Поняття про однорідні 

одноголосні хори та правила їх 

відтворення на фортепіано. 

Аплікатура, принципи 

застосування. 

Характеристика співочих голосів, 

їх розподіл на партії.  Поняття про 

тип та вид хору, особливості запису 

партій чоловічої групи голосів. На 

прикладі мелодії квантового 

діапазону, що рухається поступово 

та по звуках тризвуку, роз’яснити 

принцип використання аплікатури. 

Ключі, різновиди ключів. 

4 практичне Опитування, тестування, 

перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

100 

5 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 

Тема 1.3. Мелодія як основний 

елемент народного співу: 

кантиленна гра. Діапазони співочих 

голосів народної та академічної  

манери виконання. Поняття 

теситури. 

Розкриття поняття мелодії: її 

будова, різновиди, особливості 

українського народного мелосу. 

Відмінності між діапазоном хорів 

народної та академічної манери 

4 практичне Опитування, тестування, 

перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

100 

5 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 



виконання (в жіночих голосах). 

Правила ілюстрування голосом 

різних хорових партій. Прийоми 

кантиленної гри на фортепіано. 

Тема 1.4. Види нотного запису та 

правила читання двоголосних хорів 

для однорідного складу. 

Однорядкові та дворядкові 

партитури. Гра партитур для 

жіночого колективу. принципи 

розподілення партитури під час 

гри. 

Навички кантиленної гри на 

фортепіано. Орієнтування студентів 

у різновидах запису двоголосних 

однорідних хорів. Гра партитур для 

дитячого двоголосного  колективу, 

що записані на одному нотному 

стані. Гра партитур для жіночого 

двоголосного  колективу, що 

записані на двох нотних станах. 

Одночасне застосування лівої та 

правої рук при відтворенні 

партитури. 

4 практичне Опитування, тестування, 

перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

100 

5 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 

Тема 2.1. Ознайомлення із засобами 

музичної виразності. Гомофонна 

фактура. Читання двоголосних 

партитур для чоловічого складу. 

Особливості запису тенорової 

партії. 

Види засобів музичної виразності 

та їх вплив на музичну образність. 

Ознайомлення з їх позначенням у 

партитурах. Поняття фактури.  

Гомофонна та гомофонно-

гармонічна фактура у творах без 

супроводу. Гомофонна та 

гомофонно-гармонічна фактура у 

творах із супроводом. Особливості 

запису та звучання тенорової партії. 

4 практичне Опитування, тестування, 

перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

100 

5 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 

Тема 2.2. Триголосні партитури 

для однорідного складу. Поняття 

divіsi. Динаміка, динамічне 

співвідношення звучання партій. 

Поняття divіsi, причина його 

застосування та запис на нотному 

стані. Одночасне звучання двох 

партій в грі на фортепіано однією 

рукою. Виховання внутрішнього 

слуху та виокремлення мелодичної 

лінії, яка підкреслює гармонічну 

основу акордів, що звучить у лівій 

руці. Навчання чути та 

збалансовано виконувати на 

фортепіано триголосні співзвуччя. 

Розвиток володіння аплікатурою та 

4 практичне Опитування, тестування, 

перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

100 

5 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 



виховування кантиленного 

звучання на інструменті. Розкриття 

поняття динаміки. 

Тема 2.3. Принципи читання 

триголосних партитур для 

однорідних складів. Формування 

навичок визначення основної теми 

та збалансоване відтворення різних 

за значенням партій. 

Синхронізування зорового 

сприйняття дворядкової партитури, 

об’єднуючи її в єдину вертикаль. 

Ознайомлення студентів з 

триголосними однорідними 

партитурами, в яких тема 

проходить у різних голосах. 

Ознайомлення студентів з 

триголосними змішаними 

партитурами, в яких тема 

проходить у різних голосах. 

Виховання навичок розрізнення 

основної теми та гармонічної 

підтримки. 

4 практичне Опитування, тестування, 

перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

100 

5 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату); вирішення 

завдань 

100 

Тема 2.4. Народне багатоголосся: 

спосіб викладення, фактурні 

складові, особливості нотації. Види 

народнопісенної поліфонії та 

способи їх читання. 

Ознайомлення студентів із 

найкращими взірцями народного 

багатоголосся південного регіону 

України. Структурні  особливості 

будови народного багатоголосся, 

різновиди поліфонії, яка 

найчастіше застосовується в 

народній пісні: підголоскова, 

імітаційна, контрастна. 

4 практичне Опитування, тестування, 

перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

100 

5 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 

Тема 2.5. Триголосні хори для 

мішаного складу виконавців. 

Особливості запису та гри на 

фортепіано. Музична форма у 

народнопісенному виконавстві. 

Розширення рамок сприйняття 

вокальної музики, записаної на 

двох нотних станах. Виховання 

внутрішнього вертикального 

почуття співу партій у двох різних 

ключах.  Відтворювання 

одночасного звучання різних 

хорових груп на фортепіано. 

Поняття основних різновидів 

музичної форми та практичне їх 

застосування. Сполучення 

темпових та динамічних змін і 

відтінків у показі музичного твору. 

6 практичне Опитування, тестування, 

перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

100 

12 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 

 90  Всього: 100*0,25 25 



Вид підсумкового контролю: Залік Форма 

контролю 

Практичне завдання 75 

   Загальний підсумок 100 

 

Технічне і програмне забезпечення 

 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до Інтернет, для комунікації та опитувань; виконання домашніх 

завдань; виконання завдань самостійної роботи; проходження тестування (поточний, 

рубіжний,підсумковий контроль). 

Програмне забезпечення Microsoft Word, Microsoft Power Point, Sibelius, Sound 

Forge PRO для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених 

видів освітньої діяльності. 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 

1. Академічне хорове мистецтво України (Історія, теорія, практика,освіта) : кол. 

монографія / [ред.-упоряд. О. М. Лігус] ; МОН України [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 

2017. – 220 с.  

2. Актуальні аспекти сучасного українського музичного мистецтва : кол. 

монографія / [ред.-упоряд. В. В. Сінельнікова, А. Б. Попова]. – Київ : Ліра-К, 

2017. – 212 с. 

3. Афонченко М. М. Читання хорових партитур : методичні вказівки / М. М. 

Афонченко. – Рівне, 1991. – 49 с. 

4. Бенч-Шокало О. Г. Український хоровий спів : актуалізація звичаєвої  традиції : 

навч. посібник / О. Г. Бенч-Шокало. – Київ : Укр. Світ, 2002. – 439 с. 

5. Благослови, Боже [Ноти] : пісні для мішаного хору за церков. календарем / 

упоряд. В. Баран. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2017. – 48 с. 

6. Гобдич М. М. Хоровий клас (творчий колектив) : метод. вказівки з виконання 

практ. занять / М. М. Гобдич, Н. О. Якобенчук, І. Є. Лебедкіна ; Київ. нац. ун-т 

культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 42 с. 

7. Голик Г. Г. Психологія диригентсько-хорової діяльності : монографія / 

Г. Г. Голик. – Дрогобич: Вимір, 2000. – 189 с.  

8. Грицюк О. Ю. Читання хорових партитур : практикум / О. Ю. Грицюк ; Київ. 

нац. ун-т культури і мистец. – Київ : Ліра-К, 2017. – 40 с. 

9. Гулеско І. І. Національний хоровий стиль : навч. посібн. / І. І. Гулеско. – Харків 

: ХДІК, 1994. – 108 с. 

10. Давидов М. А. Виконавське музикознавство : енциклопедичний довідник / М. 

А. Давидов. – Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2010. – 400 с. 

11. Демчишин М. С. Методика музичного аналізу вокально-хорових творів : навч. 

посібник / М. С. Демчишин. – Київ : ІЗМН, 2016. – 132 с. 

12. Дмитревский Г. А. Хороведение и управление хором / Г. А. Дмитриевский. – 

Москва, 2006. – 108 с.  

13. Дорофєєва В. Ю. Теоретичні аспекти сучасної української музики : монографія 

/ В. Ю. Дорофєєва ; МОН України [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2017. – 188 с. 

14. Заболотний І. П. Основи хорознавства : навч. посібник / І. П. Заболотний. – 

Суми : Мрія-1, 2016. – 180 с. 

15. Іваницький А. І. Хрестоматія з українського музичного фольклору : навч. 

посібник для ВНЗ / А. І. Іваницький ; М-во культури і туризму України ; НАН 



України [та ін]. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 520 с.  

16. Казанский С. Хрестоматия по чтению хоровых партитур / сост. С. Казанский. – 

Москва : Музыка, 1976. – 184 с. 

17. Карпінець А. М. Робота з самодіяльним хором : метод. рекомендації / А. М. 

Карпінець, Д. В. Виноградча, І. Є. Лебедкіна ; Київ. нац. ун-т культури і 
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Політика вивчення навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна Читання хорових партитур передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин навчання може відбуватись в 

дистанційному (он-лайн) режимі за погодженням із керівником курсу, з 

презентуванням виконаних завдань під час консультації викладача. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого 

терміну. Завдання, які не виконані у встановлений термін, оцінюються викладачем в 

межах 50% звичайної оцінки. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 

студент повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання. 

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 

захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%. 

У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і повинен 

повторно виконати завдання. 



Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

Система оцінювання та вимоги 

 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

ВИД КОНТРОЛЮ БАЛИ 

 присутність на заняттях (при пропусках 

занять з поважних причин допускається 

відпрацювання пройденого матеріалу) 

за присутність на заняттях 

максимальна оцінка складає 

не більше 5 балів і 

враховується при оцінці за 

практичну чи самостійну 

роботу з відповідної теми 

 активність студента під час аудиторних 

занять (опис особливостей нової 

(невідомої) партитури; співати з аркуша 

будь-яку з партій; відтворення партитури 

a cappella із супроводом на фортепіано як 

частково (окремі партії), так і цілком, 

читаючи їх з аркуша; дотримання 

принципу «вокального» відтворення 

партитури, зберігаючи насичене за 

тембром, кантиленне звучання 

інструменту; орієнтування в науково-

методичній літературі з дисципліни; 

уміння вільного застосування музично-

теоретичних знань при успішному 

виконанні самостійних завдань, 

передбачених програмою; доречне 

оперування музичною термінологією, 

музичним тезаурусом; складання списку 

літератури з предмету; визначення 

оптимальної аплікатури для виконання 

кантиленного звучання партитури без 

використання педалі; розшифровка 

занотованих в партитурах засобів 

музичної виразності та правильне їх 

інтерпретування; вивчення приблизно 25 

нових партитур, деяких напам’ять; вміння 

оцінювання виконавських можливостей 

хорового колективу, для якого обирається 

даний твір.) 

за активність студента під 

час аудиторних занять 

максимальна оцінка складає 

100 балів, що у кінці 

навчального семестру 

множаться на коефіцієнт 

0,25 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1  

(складається у кожному півріччі) 

Практичне завдання 

максимальна оцінка 

складає 100 балів, 

виставляться у поточну 

щотижневу відомість 

накопичених балів 

 Контрольна робота 2.  

(складається у кожному півріччі) 

Практичне завдання 

максимальна оцінка 

складає 100 балів, 

виставляться у поточну 

щотижневу відомість 

накопичених балів 

 Всього: 100 *0,25 25 балів 



ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Залік 

Практичне завдання 

75 балів 

 Загальна оцінка: Загальна оцінка:75+25 100 балів 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 

 74–83 C 

66–73 D 
задовільно 

61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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