
 

 

Силабус навчальної дисципліни 

Назва дисципліни: Хорова література 

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=762  

Рік навчання: IV Семестр:VII 

Викладач: Левченко А. В. (практичні, підсумковий контроль) 

 

Опис навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Хорова література» 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 є однією з важливих дисциплін для професійної 

підготовки студентів, розширення їхнього тезаурусу, формування світогляду, 

відображення загального процесу розвитку музичних явищ. 

Мета: простежити розвиток західноєвропейського, російського та 

українського хорового мистецтва на всіх історичних етапах з урахуванням 

національних особливостей та загальносвітових досягнень. 

Завдання курсу:  

- навчити студентів логічно мислити та виявляти головні елементи музичної 

мови, стилістики як в контексті певного історичного періоду, так і в 

творчості окремих композиторів; 

- сприяти набуттю у студентів навичок аналізу хорових творів 

західноєвропейських, російських та українських композиторів, оцінюючи їх 

з аспектів історичного етапу, національних ознак, взаємозв'язку з іншими 

явищами музичної культури. 

- виховання комунікативних процесів; 

- засвоєння нових тенденцій в сучасній хоровій музиці. 

Предметом вивчення є науково-теоретичний фундамент практичних основ 

професії полягає у розумінні специфіки виконавського мистецтва, 
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відображення загального процесу розвитку музичних явищ, сутність процесів 

мистецько-художньої діяльності. 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

Кількість 

кредитів 

Загальна 

кількість 

годин 

Аудиторних 

годин 

Самостійної 

роботи 

студента 

Вид 

підсумкового 

контролю 

3 90 30 60 залік 

 

Тематичний план навчальної дисципліни  

 
Назва теми, опис теми, завдання 

для самостійної роботи 

К-сть 

годин 

Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання Оцінк

а 

(бали) 

Тема 1.1. Історія зарубіжного 

хорового виконавства від 

першоджерел до XVIII 

століття. 

Античність. Виникнення 

музики. Музика древніх 

цивілізацій. Музика 

Древнього Єгипту. Музика 

античної Греції і Риму. 

Середньовіччя. Музика і 

перші християни. 

Григоріанський хорал і 

реформа Григорія I. 

Виникнення поліфонії. 

Мистецтво Ars Antiqua. Епоха 

Ars nova та його історичні 

етапи. Світська музика: 

трубадури як професійні 

поети-співаки. Трувери і 

мінезінгери. Епоха 

Відродження- гуманізм і 

реформа. Мадригал як 

світський музично-поетичний 

жанр епохи Відродження. 

Майстри-композитори 

Палестрина, Д.да Веноза, 

К.Монтеверді. Інтермедія-

попередниця опери. 

Флорентійська Камерата – її 

естетичні погляди. Перші 

друковані екземпляри 

музичних збірників. Епоха 

барокко. Опера як синтез 

різних видів мистецтва. Італія 

– колиска оперного 

мистецтва, розвиток жанру. А. 

Скарлатті, Д. Перголезі як 

2 практичне Опитування, перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

100 

3 самостійна Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; вирішення 

завдань 

100 



яскраві представники  

неаполітанської оперної 

школи. 

Тема 1.2. Хорова творчість 

І.С.Баха, Г.Ф. Генделя, 

Й.Гайдна. Новаторство у 

творчій спадщині.  

Творчість І. С. Баха - вершина 

музичної культури епохи 

барокко. Вокальні твори 

ораторіального жанру – 

«Страсти по Матфею», 

«Різдвяна ораторія», хорали 

духовні кантати. «Висока 

меса» – взірець досконалості у 

світовій музиці. Г.Ф.Гендель – 

один з найвизначніших 

представників європейської 

культури XVIII ст.. Ораторії 

Г.Ф.Генделя – «Есфір», 

«Саул», «Самсон», «Месія». 

Ф.Й.Гайдн – основоположник 

віденської класичної школи. 

Ораторії  Ф.Й.Гайдна – «Сім 

слів Спасителя на хресті», 

«Пори року», «Створення 

світу», «Te Deum», «Stabat 

mater». 

2 практичне Опитування, перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

100 

3 самостійна Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; вирішення 

завдань 

100 

  100 

Тема 1.3. Хорова спадщина 

В.А.Моцарта, Л.Бетховена. 

В.А.Моцарт – найвеличніший 

геній світового музичного 

мистецтва. Творчість Моцарта 

– всеосяжне за охопленням 

жанрів і за широтою музично 

- стилістичних зв'язків – одна 

з найважливіших етапів у 

світовому розвиту 

опери,симфонії, концерту та 

камерної музики. У ньому 

узагальнено багатовіковий 

досвід композиторів різних 

країн, перш за все 

австрійських, німецьких, а 

також італійських, 

французьких, чеських. Опери 

В.А.Моцарта «Викрадення із 

сералю», «Весілля Фігаро», 

«Дон Жуан», «Так поступают 

все», «Волшебная флейта». 

В.А.Моцарт як найбільший 

реформатор жанру опери. 

3 практичне Опитування, перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

100 

2 самостійна Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; вирішення 

завдань 

100 



«Реквієм» В. А.Моцарта - 

траурна меса для хору, 

квартету солістів і великого 

оркестру – один з найглибших 

за думкою і вираженню 

новаторських творів. 

Людвіг.ван Бетховен як 

представник віденської 

класичної школи. Єдина опера 

Бетховена «Фіделіо» як одна з 

найзначніших явищ у 

музично-драматичному 

мистецтві XIX ст. Зрілий 

період творчості. «Урочиста 

меса» – вершина вокально-

симфонічної творчості Л. 

Бетховена. Вокальний цикл 

«До далекої коханої». Пісні на 

вірші різних поетів, обробки 

народних пісень. Особливості 

хорового складу у кантаті 

«Морська тиша і щасливе 

плавання» та фіналу 9 

симфонії. 

Тема 1.4. Б. Сметана, А. 

Дворжак. Національні риси 

хорової творчості. 

Б. Сметана як центральна 

фігура чеського 

національного музичного 

руху. Перший композитор, що 

писав опери на чеській мові. 

Основоположник чеського 

оперного мистецтва, керівник 

хорового товариства «Глагол 

Пражский» та пропагандист 

національної чеської 

культури. Опора на народну 

творчість: народність тем, 

сюжетів, образів, головний 

принцип творчості - чуйність 

до інтересів народу. Оперна 

творчість: роль хорових 

номерів; тематика і образи 

перших опер - оригінальність, 

самобутність національних 

рис. Роль масових сцен, вплив 

народно-бутових 

танцювальних і пісенних 

жанрів у операх «Продана 

наречена», «Тайна», 

«Поцілунок». Трактовка 

1 практичне Опитування, перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

100 

4 самостійна Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; вирішення 

завдань 

100 



героїко-драматичних ідей, 

збагачення вокальних партій, 

симфонізму у розвитку 

музичної форми опер 

«Далібор», «Брандербуржці в 

Чехії», «Лібуше»; 

драматургічне значення 

народно-хорових сцен. Ідейна 

спрямованість и художня 

майстерність у хорах а 

сapрella: героїко-громадянська 

(«Три вершника»), народна 

(«Наша пісня», «Селянська»), 

картинно-романтична («Пісня 

на морі»). Тексти сучасників, 

національний характер у 

мелодиці, гармонії, формі, 

фактурі хорів. Висока 

духовність у кантаті «Чеська 

пісня»,  

А.Дворжак – класик чеської 

музики, творець глибоко 

патріотичних творів. 

А.Дворжак як послідовник 

естетичних принципів 

Б.Сметани. А. Дворжак як 

автор всіх видів і жанрів 

вокально-хорового мистецтва. 

Новаторство в красочності 

звучання, мелодичному 

багатстві, симфонізмі. Ясність 

форми у операх, кантатах, 

вокально-симфонічних творах 

- відмінні особливості стилю 

А. Дворжака. Лірико-

побутові, народно-легендарні, 

історико-драматичні, 

фантастичні образи в операх. 

Звернення до слов'янського 

музичного фольклору: 

чеського, словацького, 

польського, моравського, 

українського у хорових 

сценах. Глибокий інтерес до 

історико-патріотичних 

сюжетів, пісенної культури 

слов’янських народів. 

Ораторія «Свята Людмила» - 

тематика, формоутворення, 

структура і хоровий склад 

частин ораторії. Риси 

хорового стилю в окремих 



творах для хору і хорових 

циклів («Серед природи»). 

Історія створення кантатно-

ораторіальних творів на 

духовні католицькі тексти: 

«Stabat Mater», «Requiem». 

Тема 1.5. Еволюція хорової 

спадщини Д.Верді. Хорова 

музика Д.Россіні. 

Д. Верді – найвидатніший  

італійський оперний 

композитор XIX ст. Хорове 

письмо Д. Верді як вплив 

національних коренів, 

народних пісень, церковної 

музики. Еволюція оперної 

творчості: патріотичні ідеї, 

боротьба, визволення Італії - 

40-і роки; поглиблення у 

психологічну сферу - 50-і 

роки; складні драматичні 

сцени, історизм - 60 - 80-і 

роки. Роль хору в операх. Дві 

лінії у драматургічному 

розвитку «Requiema» - світлі 

ліричні образи і грізна 

невблаганна сила; принцип 

контрасту. Вплив творчості 

Верді на вокальність, 

розвинену аріозність у партіях 

солістів. Важлива роль хору у 

«Requiemi». Використання 

хоралів, поліфонії старих 

майстрів. Хорові епізоди, що 

наближаються до оперних 

сцен; розгорнуті ансамблі, їх 

будова, тематизм. Оперні 

шедеври: «Ріголетто», 

«Трубадур», «Травіата», «Бал-

маскарад», «Дон Карлос», 

«Аіда», «Фальстаф». 

Творчість Д.Россіні та його 

вплив на еволюцію 

європейського оперного 

мистецтва XIX ст. 

Оформлення прогресивного, 

демократичного напрямку 

італійського літературного 

романтизму, формування 

нової національної школи у 

музичному мистецтві, 

музичному театрі. 

1 практичне Опитування, перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

100 

4 самостійна Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; вирішення 

завдань 

100 



Виникнення нової італійської 

оперної школи, вплив на неї 

передових тенденцій 

романтичної драми, форм 

італійської народної і 

побутової музики, 

романтизму музичної 

культури Німеччини і 

Франції. «Італійський» період 

творчості: між гумором і 

архаїчністю. Створення 

«Севільського цирульника» - 

шедевру у жанрі італійської 

опери-буффа. Мелодичне 

багатство, легкість, 

віртуозний стиль, близкість до 

інтонацій побутової мови, 

висока майстерність оперного 

письма Россіні. Розвиток 

оркестрово-симфонічного 

начала у операх під впливом 

австро-німецької музики Г. 

Генделя, К. Глюка, В. 

Моцарта. Художні прийоми, 

новаторство у створенні 

героїки у опері «Вільгельм 

Телль», пасторально-побутові 

картини, підготовка 

урочистого фіналу музично-

інтонаційні характеристики 

образу народу. Переломлення 

народних жанрів з 

національним колоритом, 

використання швейцарського 

і тирольского фольклору: 

весільний хор, хор тирольців, 

солдатський хор. Вокально-

симфонічні твори: «Маленька 

урочиста месса», «Stabat 

Mater». Кантати, гімни. 

Особливості духовних творів 

Россіні. Вплив оперного 

письма на хоровий склад у 

«Stabat Mater», структура, 

роль хору. 

Тема 1.6. Сучасна хорова 

музика. Прогрес і традиції. 

Новаторство. 

Характеристика музичних 

тенденцій в сучасній музиці. 

Особливості музичної мови 

XX ст. Неокласицизм як один 

1 практичне Опитування, перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

100 

4 самостійна Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; вирішення 

100 



із протиставлень романтичної 

традиції XIX ст., а також 

течіям, що пов’язані з нею 

(імпресіонізму, 

експресіонізму, верізму і.т.п.). 

Посилення інтересу до 

фольклору. Створення нової 

дисципліни – етномузикології, 

що займається вивченням 

розвитку музичної 

фольклористики і 

порівнянням музично-

культурних процесів у різних 

народів світу. Творчість Л. 

Яначека, Б. Бартока, З. Кодаї. 

Криза та еволюція музичної 

мови. Нова віденська школа 

(А.Шьонберг, А.Берг, 

А.Веберн). Німецькі 

композитори-неокласики П. 

Хіндеміт, К.Орф. 

завдань 

Тема 2.1. Народна пісня і 

музика християнського 

православного культу. 

Російська хорова культура до 

початку ХІХ ст. 

Загальнослов’янські витоки 

російської культури. 

Стародавні форми народного 

музичного мистецтва, 

пов'язані з язичницькою 

обрядовністю. Лірика та епос. 

Загальні жанрово-типологічні 

ознаки пісенного фольклору: 

календарно-обрядові пісні, 

родинно-побутові, родинно-

обрядові. Специфіка 

метроритму, ладової основи, 

інтонаційних зворотів. 

Візантійська церковно-

співацька традиція. 

Стародавні форми 

російського церковного співу. 

Знаменний розпів. Система 

осьмогласія. Стилістичні 

особливості: асиметрична 

рифмованість, варіантно-

варіаційний розвиток мелодії, 

поняття „кінцевого" та 

«пануючого» звуку в 

своєрідному значенні ладової 

основи. Початкові форми 

2 практичне Опитування, перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

100 

2 самостійна Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; вирішення 

завдань 

100 



російського церковного 

багатоголосся. Роль України в 

музичній культурі 

Московської Русі. Партесний 

спів. Стилістичні особливості: 

октавна система, чіткіший 

вияв мажоро-мінору, розподіл 

голосів на хорові партії, 

елементи сольного співу з 

супроводом. Значення XVIII 

сторіччя в розвитку російської 

культури. Побутова музика і 

основні її жанри: кант, 

російська пісня. Створення 

кріпацьких хорів, нові форми 

салонно-аристократичного 

музикування. Перші записи і 

обробки народних пісень. 

Російська композиторська 

школа в останній третині 

XVIII сторіччя та роль 

народної пісні у формуванні її 

стилістичних засад. 

Тема 2.2. Російська хорова 

культура початку XIX ст.  

М.І.Глінка як перший класик  

російської музики. 

Значення XIX сторіччя в 

історії російської культури. 

Хорове мистецтво та перші 

композитори - автори крупних 

хорових форм: С.Давидов, 

С.Дегтярьов. 

М. І. Глінка як перший класик 

російської музики, як 

сміливий новатор не тільки у 

сфері музичної мови, але і 

самих принципів художнього 

перетворення елементів 

російської народності. 

Національні витоки його 

стилю: мелодійність та 

плавність голосоведіння, 

колористичність, діатонічне 

гармонічне мислення, 

симфонізм як творчий метод. 

«Іван Сусанін» як перша 

російська національна епіко-

драматична опера. Незвичне 

вирішення патріотичної теми. 

Новий образ головного героя 

в світовій оперній літературі. 

1 практичне Опитування, перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

100 

3 самостійна Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; вирішення 

завдань 

100 



Співставлення інтонаційних 

сфер як новація 

драматургічних прийомів у 

розкритті конфлікту опери. 

«Руслан і Людмила» як перша 

російська опера-билина. 

Новий погляд на епос та 

фантастичні елементи в 

оперному спектаклі. 

Значущість ролі народних 

сцен в операх М. І. Глінки 

«Іван Сусанін» та «Руслан і 

Людмила». Елементи 

ораторіальної манери 

хорового письма. Відкриття 

нових традицій в російському 

оперному мистецтві. 

Тема 2.3. Хорові сцени в 

операх М.П.Мусоргського: 

нові прийоми хорового  

письма та драматургії. 

Філософія творчості 

М.А.Римського-Корсакова. 

М. П. Мусоргський як 

видатний реформатор 

музичного мистецтва. Нове 

розуміння краси в мистецтві - 

краса як “правдa життя”. 

Програмність музичного 

мислення як характерна 

ознака композиторського 

стилю. Новації музичної 

драматургії: новий погляд на 

історичну тематику в 

оперному мистецтві, образ 

колективного героя, рушія 

драматичної дії в операх 

композитора «Борис Годунов» 

та «Хованщина». Стильові 

особливості музичної мови 

композитора: пошук 

характерної емоційної 

виразності в народній 

російській пісні, прийоми 

речитативної декламації 

(„театр музыки речи", за Б. 

Асаф'євим), засоби 

драматизації дії через 

розподіл хору на окремі групи 

(темброва драматургія). Нове 

місце хорових сцен в жанрі 

оперного мистецтва. Хор як 

1 практичне Опитування, перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

100 

3 самостійна Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; вирішення 

завдань 

100 



рушій драматургічної дії. 

М. А. Римський-Корсаков як 

один з найавторитетніших 

митців в російській музичній 

культурі другої половини XIX 

- початку XX ст. Прагнення 

досягнення нових художніх 

обріїв, яскраве виявлення 

естетичного моменту, 

поетичність музичної мови як 

основні ознаки творчого 

портрету композитора. 

Тяжіння до світу російської 

казки та язичницької 

обрядовості в хоровій 

творчості М.А.Римського-

Корсакова («Снігурочка», 

«Садко»). Внутрішня 

філософія непересічності 

життєвої сили. Яскрава 

виразність та картинність 

музичної мови. Цікавість до 

різних історичних пластів 

фольклору, новації у сфері 

гармонічної мови та 

тембрових колоритів. Пошук 

нових інтонацій, музичних 

фарб. 

Тема 2.4. Хорова творчість 

П.І.Чайковського: жанри та  

тематика. 

Багатогранність творчої 

особистості П. 

І.Чайковського. Світ 

внутрішніх людських 

переживань як основна ідея 

музичного пошуку 

композитора. Дух 

схвильованої пристрасті, 

трагічний внутрішній 

конфлікт як носії емоційної 

напруги творчості 

Чайковського. Поєднання ідеї 

“поезії буденного” з фатумом 

непереборних обставин (для 

“героя”), що створюють 

глибоко своєрідний стиль 

композиторського письма.  
Засоби музичної виразності, 

притаманні стилістиці 

композитора: яскравість та 

виразність інтонацій, 

2 практичне Опитування, перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

100 

2 самостійна Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; вирішення 

завдань 

100 



динамічність форм, велике 

значення внутрішнього 

дихання музичної фрази - 

агогіки, тональне мислення 

при багатстві складних 

модуляцій. Хорові мініатюри. 

Аналіз хору «Соловушка». 

Літургія: специфіка музичної 

мови. Хори з опер «Евгеній 

Онегін», «Пікова дама», 

«Мазепа», їх місце в 

драматургії опери (створення 

побутового колориту, 

контрастний фон для основної 

дії, створення емоційного 

настрою - підтекст сценічної 

драматургії). 

Тема 2.5. Композиторська  

творчість С.І.Танєєва. 

Композиторська творчість 

С.І.Танєєва, як приклад 

нового ставлення до хорового 

мистецтва. Стилістичні 

особливості хорової 

творчості: розвинене 

багатоголосся, багатство 

поліфонічних прийомів; 

спорідненість інтонаційного 

зерна головних тем творів 

(елемент монотематизму); 

метроритм як специфічний 

прийом формотворення. 

Ефективне використання 

вокально-тембральних фарб. 

Значення ретельності 

авторських ремарок стосовно 

звуковедення, динаміки, 

штрихів як ознак 

композиторського стилю. 

Цикл з дванадцяти хорів на 

слова Я.Полонського як одна 

з вершин музичного хорового 

мистецтва та енциклопедія 

поліфонічних прийомів в 

хоровій літературі кінця XIX 

сторіччя. Тематика циклу та 

основні художні ідеї. 

Значення хорів а сарреllа 

С.І.Танєєва для подальшого 

розвитку російського 

хорового мистецтва. «Іоанн 

Дамаскін» як одна з вершин 

1 практичне Опитування, перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

100 

3 самостійна Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; вирішення 

завдань 

100 



кантатно-ораторіального 

жанру другої половини XIX 

сторіччя. Філософська ідея як 

художньо-образний стрижень 

кантати. Специфіка побудови 

тричастинного циклу 

(оркестрово-хорові І та IIІ 

частини і II частина а 

сарреllа). Поєднання 

елементів сонатної форми та 

подвійної фуги в кантаті. 

Значення кантати «Іоанн 

Дамаскін» для розвитку 

кантатно-ораторіального 

жанру в російському 

мистецтві. 

Тема 2.6. Композиторська 

творчість В.В.Каліннікова, А. 

 А. Архангельського, 

А.Д.Кастальського, 

А.Т.Гречанінова, П.Г.  

Чеснокова та розвиток 

російського хорового 

мистецтва. 

Кінець XIX - початок XX ст. 

як розквіт російського 

хорового мистецтва. Значення 

видатних композиторів та 

хормейстерів 

А.А.Архангельського і 

П.Г.Чеснокова для розвитку 

та популяризації хорового 

мистецтва. Пейзажна лірика 

хорового письма 

В.В.Каліннікова і 

А.Т.Гречанінова. Емоційно 

змальований пейзаж як ідея 

музичного твору. Значення 

літературного тексту 

(поетичної мініатюри) як 

першооснови художнього 

образу. Музичні форми, 

властиві хоровій мініатюрі 

(період, куплетні, куплетно-

варіаційні, двочастинні й 

тричастинні, рондо). 

Відродження інтересу до 

церковної і духовної музики 

наприкінці XIX - початку XX 

ст. Пошук нових засобів 

музичної виразності в напрямі 

відродження стародавніх 

1 практичне Опитування, перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

100 

3 самостійна Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; вирішення 

завдань 

100 



форм знаменного розспіву та 

його зв'язку з традицією 

російської народної пісні. 

Новий підйом у сфері 

духовної хорової музики в 

творчості А.Д. Кастальського, 

А. Т. Гречанінова, П. Г. 

Чеснокова. 

Тема 2.7. Багатовікова 

співацька та хорова російська 

 культура у творчості 

Г.В.Свірідова. 

Непересічне значення 

композиторської творчості Г. 

В. Свіридова для хорового 

мистецтва. Тематичні лінії 

художньої творчості 

Г.В.Свірідова: національно-

епічна, філософсько-лірична, 

фольклорна. Розгорнута 

система діатонічних ладів, 

притаманна російській 

народній пісні та церковній 

музиці, як основа тонального 

мислення композитора. 

Архаїзм тетрахордального 

звукоряду як новаторська 

ладогармонічна структура. 

Нове співвідношення 

горизонталі та вертикалі. 

Новаторство тонального 

колориту, ладомелодична 

специфіка, нове використання 

діатонічної гармонії, 

багатошаровість фактури. 

Жанрова панорама творчості в 

кантатах «Курські пісні», 

«Нічні хмари». Широта і 

багатогранність творчого 

діапазону («Патетична 

ораторія», «Поема пам‘яті С. 

Есеніна», «Маленькі 

кантати». 

1 практичне Опитування, перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

100 

3 самостійна Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; вирішення 

завдань 

100 

Тема 2.8. Нові тенденції в  

сучасному російському  

хоровому мистецтві. 

Додекафонна і серійна 

техніки композиторського 

письма наприкінці XX ст. 

Поєднання гармонії з 

тембром, фонічні та сонорні 

якості гармонії як одні з 

1 практичне Опитування, перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

100 

2 самостійна Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; вирішення 

завдань 

100 



основних елементів сучасної 

хорової культури. 

«Тематизація» гармонії як 

вияв принципу цілісності. 

Взаємопроникнення вертикалі 

і горизонталі. Багатство 

ладових форм, 

«децентралізація» 

хроматичної тональності. 

Синтез різнопланових 

жанрових і стилізованих 

ознак. Нові тенденції в 

російському музичному 

мистецтві кінця XX ст. 

Російська хорова музика на 

сучасному етапі на прикладі 

композиторської діяльності 

А.Г.Шнітке, Н.Н.Сідельнікова 

і Р.К.Щедріна. Поліладовість, 

поліакордика, 

багатошаровість фактури, 

«інструментальні» прийоми 

музичної виразності в 

хоровому викладі, 

полістилістика. Нові елементи 

драматургічних прийомів, 

формотворення та 

композиційних структур. 

Тема 3.1. Музично-хорова 

культура від доби Київської  

Русі до середини XVIII ст. 

Витоки предковічної народно-

пісенної творчості. Народна 

творчість як синкретична 

єдність слова, танцю, 

театралізованого дійства. 

Особливості розвитку 

музичної культури Київської 

Русі. «Слово про Ігорів похід» 

як безцінна пам’ятка 

дружинного епосу. Ратна та 

героїко - славильна музика.  

Мистецтво скоморохів. 

Сприйняття та 

переосмислення впливів у 

професійній системі 

церковного співу. Знаменний 

розспів, музичні культові 

наспіви – перші ознаки 

хорової культури. Різновиди 

музичного жанру. Різновиди 

та будова вертепів. 

2 практичне Опитування, перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

100 

3 самостійна Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; вирішення 

завдань 

100 



Характерні особливості 

музичного дійства. Історія 

створення музичних цехів на 

Україні. Історія розвитку 

української одноголосної 

пісні. Різновиди одноголосної 

пісні. Функціональність 

народно-пісенного жанру. 

Характеристика музичної 

мови музичного жанру. 

Розвиток партесного співу в 

Україні. Епічні жанри 

музичного фольклору. Музика 

в братських школах. Церковна 

музика, її реформа. Історичні 

та соціальні передумови 

виникнення багатоголосного 

хорового співу в Україні. 

Тема 3.2. Хоровий концерт  

XVIII ст. 

Соціокультурне життя XVIII 

ст. Історичні та соціальні 

передумови виникнення 

багатоголосного хорового 

співу в Україні. Виникнення 

хорового концерту. Світська 

культова музика. Вплив 

італійської музичної культури 

на формування нового 

музичного стилю в Україні. 

Творчість М.Березовського, 

Д.Бортнянського, А.Веделя в 

контексті хорової культури 

XVIII ст. Поєднання в творах 

національної самобутності із 

загальноєвропейською 

технікою композиторського 

письма, запровадження 

методу симфонічного 

мислення в українській музиці 

XVIII ст. 

2 практичне Опитування, перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

100 

3 самостійна Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; вирішення 

завдань 

100 

Тема 3.3. М.Лисенко як  

основоположник української  

класичної музики. 

М.В.Лисенко як видатний 

український композитор, 

блискучий піаніст, 

талановитий хоровий 

диригент і педагог, вчений-

фольклорист, музично- 

громадський діяч. Життєвий 

та творчий шлях композитора. 

2 практичне Опитування, перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

100 

3 самостійна Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; вирішення 

завдань 

100 



Хорова спадщина (кантати, 

оперні хори, оригінальні 

твори, обробки народних 

пісень). М.Лисенко як один із 

кращих інтерпретаторів поезії 

Т.Шевченка. Національна 

опера як центр творчих 

інтересів митця. Педагогічна 

діяльність М.Лисенка як 

фундамент вищої спеціальної 

освіти в Україні. 

Тема 3.4. Хорові твори  

великої форми у творчості 

українських композиторів XX  

ст. 

Хорові твори великої форми 

як вокально - симфонічний 

жанр. Вплив класичної 

спадщини М. Лисенка на 

творчість композиторів XX ст. 

Співвідношення класичних 

традицій та новаторства у 

творчості К. Стеценка, С. 

Людкевича, Л. Ревуцького, А. 

Штогаренка, Б. 

Лятошинського. Новаторство 

музичної мови - новий рівень 

інтонаційного узагальнення 

фольклорних джерел у творах 

великої форми. 

2 практичне Опитування, перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

100 

3 самостійна Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; вирішення 

завдань 

100 

Тема 3.5. Оперно-хорова 

творчість українських  

композиторів ХХст. 

Місце, роль хорів і хорових 

сцен в операх різних жанрів.  

Драматургічна функція хорів 

в операх К.Данькевича 

«Богдан Хмельницький» та Г. 

Майбороди «Ярослав 

Мудрий». Хорова поема-

кантата Л.Ревуцького 

«Хустина». Новаторство 

хорових сцен в опері 

Б.Лятошинського «Золотий 

обруч». Хори а сарреllа 

Б.Лятошинського. Ідейно-

естетична новизна хорової 

опери І. Шамо «Ятранські 

ігри». Фольк-опера С. 

Станковича «Цвіт папороті». 

1 практичне Опитування, перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

100 

4 самостійна Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; вирішення 

завдань 

100 

Тема 3.6. Хорова творчість  

сучасних українських  

1 практичне Опитування, перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

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. 

 

композиторів. Нові імена 

Характеристика творчості 

сучасних українських 

композиторів. Основні хорові 

жанри. Хоровий концерт І. 

Карабиця «Сад божественних 

пісень». Музичний аналіз 

«Камерної симфонії» 

№3.Є.Станковича. Хорові 

кантати та духовна музика 

Л.Дичко. Нова трактовка 

інтонацій народної пісні в 

кантаті-симфонії «Чумацький 

шлях» В.Зубицького. 

Творчість Г.Гаврилець. 

Камерні кантати О.Киви. 

Новий рівень художнього 

світогляду у хорових творах 

В.Сильвестрова. 

 

3 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 

Тести 75 

   Загальний підсумок 100 
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Політика вивчення навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна «Хорова література» 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 (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) 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) 

Викладач враховує 

присутність на заняттях та 

додає оцінку у відповідну 

поточну оцінку за тиждень. 

 активність студента під час аудиторних 

занять (ведення конспекту, участь у 

експрес-опитуванні, усне опитування, 

тестування, участь у навчальній дискусії, 

обговоренні ситуаційного завдання. 

за активність студента під 

час аудиторних занять 

максимальна оцінка складає 

100 балів за тиждень.  

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1 

(Складається раз у півріччя) 

Проводиться у формі тестування. 

Студенту надається на вибір три 

варіанти по 25 тестів. Кожна правильна 

відповідь оцінюється в 4 бали. 

Максимальна оцінка 

становить 100 балів. 

Викладач виставляє її у 

загальну поточну відомість 

накопичених балів за 

відповідний тиждень. 

 Всього: у кінці навчального півріччя 

сума накопичених балів помножується 

на коефіцієнт 0,25 (100*0,25) 

25 балів 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Залік 

Проводиться у формі тестування.  

3 варіанти по 50 питань. 

Кожна правильна відповідь оцінюється в 

0,25 балів. 

75 балів 

 Загальна оцінка: 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 

 

Розробник (розробники) силабусу  

навчальної дисципліни       Левченко А.В. 

Завідувач кафедри       Піхтар О.А. 

 

Силабус затверджено 
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