
Факультет культури і мистецтв 
Кафедра музикознавства та хорового мистецтва 

 
Дистанційна форма навчання на час карантину 

з 03.04.2020 по 24.04.2020 р. 
 

Навчальна дисципліна Хоровий клас та практична робота з хором (пр.) 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ (ОП)  Середня освіта (музичне мистецтво) 
Група КМО / 41 
Практичні заняття веде Білоус О.І. 

 
 

Час 
проведенн
я заняття 

(за 
розкладом

) 

Тема заняття (за салабусом) Завдання для 
студентів 

Термін 
виконання 
завдання 

Допоміжні матеріали для 
дистанційного 

опрацювання теми (список 
рекомендованої л-ри, 

елементи текстів лекцій, 
матеріали презентації, 
покликання на інтернет 

ресурси, де це розміщено 
або ж вказівка на комунікацію 

через е-пошту, викладач - 
студенти, тощо) 

Інформація 
про викладача: 
е-mail, адреса 
персональної 
сторінки на 
сайті кафедри / 
на платформі 
moodle, тощо) 

 Практичне 
заняття 

Самостійна 
робота 

    

Понеділок 
06.04.2020 
13:30-14:50 

Тема 12. 
Використання 

виразових 
можливостей 
диригентсько
го апарату з 
урахуванням 

особливостей 
інтерпретації 

хорових 
творів різних 

епох та 
стилів. 

Тема 12. 
Використання 

виразових 
можливостей 
диригентсько
го апарату з 

урахуванням 
особливостей 
інтерпретації 

хорових 
творів різних 

епох та 
стилів. 

Опанувати навички 
диригентських 
прийомів (змінна 
динаміка, агогічні 
відхилення, акценти 
тощо) для виконання 
творів національного 
та світового музичного 
фольклору та хорових 
творів різних епох та 
стилів. 

08.04.2020 Болгарський А.Г. Сагайдак 
Г.М Хоровий клас і практика 
роботи з хором. Київ, 1987. 
Колесса М. Основи техніки 
диригування. Вид.2. Київ: 
Музична Україна, 1998. 48с. 
Коломієць О.М. 
Хорознавство: навч. 
посібник. Київ: Музична 
Україна, 1973. 200с. 
Мархлевський А.Ц. Практичні 
основи роботи в хоровому 
класі. К; 1986. 
Вахняк Є. Про інтерпретацію 
хорових творів С. Людкевича.  

orysia.bilous@ln
u.edu.ua 
 
 

Середа 
08.04.2020 
15:05-16:25 

  О. Зелінський два танго: 
“Як тебе не любити”, 
“Світив нам місяць 
ясний”  

 Творчість Станіслава 
Людкевича: збірник статей/ 
ред. кол.: Ю.Булка, 
Л.Кияновська, Я.Якуб’як. 
Львів, 1995. с.85-100 

 

Понеділок 
13.04.2020 
13:30-14:50 

  українська народна пісня  
в обр. А.Дмитровича 
“Дощик” 
Дж. Верді “Ти прекрасна, 
о земле кохана” хор з оп. 
“Набукко”  

 
15.04.2020 

Допоміжна л-ра: 
Балух Ю. Львівська 
диригентська школа: творчі 
портрети учнів академіка 
М.С. Колесси. Львів: Сполом, 
2011. 72с 

 

Середа 
15.04.2020 
15:05-16:25 

  В. Матюк “Цвітка 
дрібная” 
К. Джінкенс “Реквієм” 

 

 
22.04.2020 

Бенч О. Павло Муравський. 
Феномен одного життя. Київ 
Дніпро, 2002. 664с 

 

Середа 
22.04.2020 
15:05-16:25 

  Дж.Керн “Дим” 
С.Монюшко “Мазурка” 
хор з оп. “Галька” 

 
24.04.2020 

  

 
Викладач Білоус О.І.                                                              Завідувач кафедри  Тайнель Е.З. 
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