
Факультет культури і мистецтв 
Кафедра музикознавства та хорового мистецтва 

 
Дистанційна форма навчання на час карантину 

з 12.03.2020 по 03.04.2020 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 
16.03.2020 
13:30-14:50 

Тема 11. 
Інтерпрет

ація 
хорових 
творів. 

Особливо
сті 

репетицій
ного 

процесу 
під час 

розучуван
ня творів 

з 
практично
ї роботи з 

хором. 

Тема 11. 
Інтерпрета

ція 
хорових 
творів. 

Особливо
сті 

репетицій
ного 

процесу 
під час 

розучуван
ня творів 

з 
практично
ї роботи з 

хором. 

Підібрати твір з 
українського або 
зарубіжного фольклору, 
що відповідає творчим 
та технічним 
можливостям хорового 
класу. Визначити 
форми і методи роботи 
з хором. Зробити 
самостійний аналіз 
твору та якісну 
презентацію його 
колективу. Вказати 
особливості 
інтерпретації хорового 
твору, матеріал якого 
опрацьовано. 

18.03.2020 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. 
 
 

orysia.bilous@l
nu.edu.ua 
 
 

Середа 
18.03.2020 
15:05-16:25 

  О. Зелінський “Знову  у 
Львові”, В. Бондаренко 
“Купальська ніч” 

 
23.03.2020 

Мархлевський А.Ц. 
Практичні основи роботи в 
хоровому класі. К; 1986. 

 

Понеділок 
23.03.2020 
13:30-14:50 

  І. Білик “Білий птах” 
 

 
25.03.2020 

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

 

Середа 
25.03.2020 
15:05-16:25 

  М. Леонтович “Гей ви, 
стрільці січовії” 

 

 
30.03.2020 

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

 

Понеділок 
30.03.2020 
13:30-14:50 

  укр. нар. пісня М. Круть 
“Ой ходить сон” 

 
01.04.2020 

  

Середа 
01.04.2020 
15:05-16:25 

  аранжування  
О. Герасименко “В’язанка 
народних пісень” 

 
03.04.2020 

  

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