1. Анотація (опис) навчальної дисципліни (у т.ч. міждисциплінарні зв’язки):
Навчальна дисципліна «Основи техніки диригування» спрямована на професійну підготовку
фахівців галузі 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» освітнього
рівня “Бакалавр”. Другою спеціалізацією здобувача вищої освіти спеціальності «Сольний спів» є
керівник вокального ансамблю. Виховання керівника вокального ансамблю неможливе без
опанування комплексом навичок, серед яких мануальні технічні прийоми (диригування) - засіб
контролю метро-ритмічної злагодженості, емоційного наповнення та інтелектуальної осмисленості
колективного виконання музичного твору хором, ансамблем тощо.
Виконання вимог даної дисципліни дає можливість розширити професійні можливості
здобувачів вищої освіти й передбачає оволодіння диригентськими вміннями та навичками роботи
з вокальним ансамблем, сприяє розвитку музичного кругозору, вихованню естетичного
художнього смаку, розвиває здатність самовиражатися в умовах колективної творчої діяльності.
Дисципліна “Основи техніки диригування” є однією зі складових частин загального процесу
підготовки фахівців сфери музичного мистецтва та спрямована на набуття здобувачами
теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для професійної діяльності.
Міждисциплінарні зв’язки з сольним співом, роботою з вокальним ансамблем, творчою
майстернею вокаліста, гармонією та аналізом музичних творів, елементарною музичною теорією,
охороною та гігієною голосу, сольфеджіо, історією музичного мистецтва, сценічним мистецтвом,
психологією здійснюються на основі комплексного розуміння виховання професійних навичок для
реалізації творчих проектів.
2. Мета дисципліни – сприяти вихованню у здобувача вищої освіти розуміння технічних завдань
мануальної техніки; сформувати практичні диригентські навички та вміння й сприяти
усвідомленню методичних напрацювань та практичних навичок, необхідних для роботи з
вокальним ансамблем (без супроводу та з супроводом); привити вміння критично розбиратися у
вокально-ансамблевій музиці, творчо сприймати нову інформацію та вдало її використовувати в
професійній діяльності.
3. Завдання :
-

-

-

сформувати у здобувача вищої освіти багатогранність творчих уподобань, наполегливість
в досягненні високого рівня професіональної майстерності музиканта та опануванні
диригентською спеціалізацією;
надати відомості та сприяти засвоєнню технічних прийомів диригування (мануальних схем
та інших засобів виразності);
виховувати у здобувача вищої освіти навички аналітичного мислення для самостійного
прочитання партитури з точки зору визначення схем диригування, розподілу функцій рук
при диригуванні тощо;
закріпити розуміння цілісної системи виховного процесу фахівця.

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна забезпечує набуття здобувачами
вищої освіти компетентностей:
загальні:
ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії.
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ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК 13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
ЗК 15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
спеціальні (фахові):
СК 1. Здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської майстерності вокаліста.
СК 2. Здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у виконавській діяльності
артиста-вокаліста.
СК 3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва.
СК 4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між теорією та практикою
музичного мистецтва.
СК 6. Здатність використовувати професійні знання та навички в процесі творчої діяльності
артиста-вокаліста.
СК 8. Здатність здійснювати диригентську діяльність у вокальному ансамблі.
СК 9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу у вокальній музиці.
СК 11. Здатність оперувати професійною термінологією.
СК 12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її в
процесі практичної діяльності.
СК 15. Здатність здійснювати аранжувальну діяльність в сфері музичного мистецтва.
СК 17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології вокальновиконавської, диригентської та педагогічної діяльності.
СК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими
традиціями у вокальному виконавстві та музичній педагогіці.
Програмні результати навчання:
РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну майстерність володіння
мистецтвом сольного співу на належному фаховому рівні під час виконавської діяльності артиставокаліста.
РН 2. Володіти методами та навичками сольного та ансамблевого співу, репетиційної роботи та
концертних виступів.
РН 3. Демонструвати різні методики удосконалення виконавської діяльності.
РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, створювати його художню
інтерпретацію.
РН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі створення
виконавських інтерпретацій.
РН 10. Володіти базовими знаннями, практичними навичками організаційної та творчої роботи з
ансамблевим колективом.
РН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в практичній виконавській діяльності.
РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.
РН 17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних стилів різних епох.

4. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1. Знати:
- диригентські схеми;
- особливості диригентської техніки та прийоми виконання різних штрихів, синкоп,
динамічних відтінків, фермат;
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-

основні завдання, що покладаються на диригента при виконанні творів;
принципи запису вокальних партитур та вибору схем диригування.
основні прийоми і методи роботи над творами для вокальних колективів.

2. Вміти:

зробити аналіз твору для вокального ансамблю та продиригувати твір;

працювати з однорідними та мішаними вокальними ансамблями;

володіти художньо-виконавськими вміннями та навичками;

виконати вокально-ансамблеву партитуру на фотепіано враховуючи художньо-стильові
особливості.
3. Володіти елементарними навичками:
- диригувати вокальними творами у всіх розмірах та виконавських темпах;
- володіти прийомами показу характеру звука (legato, non legato, staccato), акцентів, subito
(раптових змін
динаміки), нюансування та агогіки, змін темпів (пов`язаних з логікою
фразування);
- самостійно обирати прийоми диригування у відповідності до зазначеного розміру, темпу та
інших характеристик твору.

5. Результати навчання за дисципліною:
Методи
Форми (та/або методи оцінювання та Відсоток у
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4.
і технології)
пороговий
підсумковій
автономність та відповідальність)
викладання і
критерій
оцінці з
навчання
оцінювання (за дисципліни
Результат навчання
необхідності)
Мати знання набуті в процесі вивчення Форми:
Опитування,
25%
даної предметної області та розуміння індивідуальне заняття, перевірка
професійної діяльності.
самостійна робота.
практичних
Методи:
завдань,
репродуктивний,
залік, екзамен.
спостереження,
обговорення,
робота з книгою,
самовдосконалення.
Вміти виявляти, ставити та вирішувати Форми:
Усний контроль,
25%
поставлені завдання.
індивідуальне заняття, перевірка
Вміти, використовуючи знання про самостійна робота.
практичних
основні закономірності даної предметної Методи:
завдань,
області,
застосовувати
альтернативні проблемного,
практична
інноваційні
технології
вокально- проблемновиконавська
виконавської, диригентської діяльності.
пошукового,
діяльність.
діалогічного навчання,
самовдосконалення.
Набути навички міжособистісної взаємодії Форми:
Усний контроль,
25%
та
використання
інформаційних
і індивідуальне заняття, перевірка
комунікаційних технологій.
самостійна робота.
практичних
Методи:
завдань,
проблемний,
взаємоповага у

Результат навчання

Код
1.

2.

3.
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аналітичний,
частково-пошуковий,
діалогічного,
інтерактивного
навчання.
4. Здатність працювати автономно та
Форми:
здійснювати диригентську діяльність, індивідуальне заняття,
нести відповідальність за
прийняття самостійна робота.
рішень у непередбачуваних умовах.
Методи:
проблемного,
проблемнопошукового,
діалогічного
навчання.

спільному
навчальному
і
виконавському
процесах.
Усний контроль,
перевірка
практичних
завдань,
практична
виконавська
діяльність.

25%

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації)
Результати навчання дисципліни (код)
1
2
3
4
Програмні результати навчання (назва)
РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та
технічну майстерність володіння мистецтвом сольного співу на
+
+
+
+
належному фаховому рівні під час виконавської діяльності
артиста-вокаліста.
РН 2. Володіти методами та навичками сольного та
+
+
ансамблевого співу, репетиційної роботи та концертних +
виступів.
РН 3. Демонструвати
різні
методики
удосконалення
+
+
виконавської діяльності.
РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх
+
+
+
належності до певної доби, стилю, жанру, особливостей
драматургії, форми та художнього змісту.
РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного
+
+
+
твору, створювати його художню інтерпретацію.
РН 8. Демонструвати
володіння
музично-аналітичними
+
+
+
навичками в процесі створення виконавських інтерпретацій.
РН 10. Володіти базовими знаннями, практичними навичками
+
+
+
організаційної та творчої роботи з ансамблевим колективом.
РН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в практичній
+
+
+
виконавській діяльності.
РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його
+
+
+
понятійно-категоріальним апаратом.
РН 17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей
+
+
+
музичних стилів різних епох.
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7. Схема формування оцінки. (згідно п.7 «Положення про організацію освітнього процессу в
НАКККіМ» від 16 грудня 2015 р.)
7.1 Форми оцінювання студентів:
- семестрове оцінювання:
V семестр
1. Контрольна робота з тем ЗР1-2 (тест): —10 балів / 6 балів.
2. Самостійне завдання (6 робіт) ЗР 1-4 : — 5 балів / 3 бали за кожне.
3. Оцінювання роботи під час практичних занять (ЗР 1-4): —20 балів/ 12 балів.
4. Підсумкове оцінювання (екзамен): — 40 балів/ 24 балів.


семестрове оцінювання: диференційований залік

VI семестр
1. Контрольна робота з тем ЗР 7 (тест): —10 балів / 6 балів.
2. Самостйне завдання (5 робіт) ЗР 5-7 : — 5 балів / 3 бали за кожне.
3. Індивідуальне завдання ЗР 8 : — 10 балів/ 6 балів.
4. Оцінювання роботи під час практичних занять (ЗР 5-7): —15 балів/ 9 балів.
5. Підсумкове оцінювання (екзамен): —40 балів/ 24 балів.



підсумкове оцінювання: екзамен

7.2 Організація оцінювання:
Контроль за якістю навчання студента здійснюється за 100-бальною системою. Загальну
кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем восьми змістовних
розділів (бали, отримані за контрольні роботи (у формі тестування), бали, отримані за виконання
самостійних завдань; бали, отримані за роботу на практичних заняттях), а також бали, які отримані
за підсумкову роботу (екзамен).
Зміст курсу поділений на вісім змістовних розділів. Кожний змістовий розділ включає в себе
практичну та самостійну роботу студентів, які завершуються контролем рівня засвоєння якості
програмного матеріалу відповідної частини курсу. Оцінка успішності знань студентів
здійснюється в двох формах: семестрове оцінювання і підсумкове оцінювання (екзамен). Загальна
сума балів – 100 балів (із них, семестрове оцінювання – максимум 60 балів; підсумкове
оцінювання (екзамен) – максимум 40 балів).
V семестр
ЗР 1

ЗР 2

ЗР 3

15 залікових балів
(максимум)

15 залікових балів
(максимум)

15 залікових
балів
(максимум)

Само
Само
прак
стійн практи контро стійн практи контро Самост тичн
а
чне
льна
а
чне
льна
ійна
е
робо заняття робота робо заняття робота робота занят
та
та
тя
5

5

5

5

5

5

10
7

Поточн
ий
15 залікових контро Сума
ль
балів
(максимум) (екзаме
н)
ЗР 4

5

Само
стійн практи
а
чне
робо заняття
та
10

5

40

100

VІ семестр
ЗР 5

ЗР 6

ЗР 7

ЗР 8
Підсумко
10
вий
залікови
Сума
контроль
х балів
(екзамен)
(максиму
м)

20 залікових
балів
(максимум)

15 залікових балів 15 залікових балів
(максимум)
(максимум)
Само
стійн
а
робот
а

практич
не
заняття

Само
стійн
а
робот
а

практич
не
заняття

Самості
йна
робота

практич
не
заняття

контр
ольна
робот
а

Індивід
уальне
завданн
я

10

5

10

5

5

5

10

10

40
балів
(макси
мум)

100

Умовою допуску до підсумкової роботи (екзамену) є отримання студентом під час
семестрового оцінювання не менше ніж 40 балів (критично-розрахунковий мінімум). При цьому
обов’язковим є успішне складання контрольних робіт та виконання самостійних
робіт,
передбачених робочою програмою навчальної дисципліни.
Семестрова
кількість балів
Мінімум
Максимум

Максимум

Підсумква
оцінка

48

12

60

80

20

100

Семестрова
кількість балів
Мінімум

Підсумкова робота / диф. залік

Підсумкова робота / екзамен

Підсумква
оцінка

40

20

60

60

40

100

У випадку відсутності здобувача вищої освіти з поважних причин відпрацювання та
перездачі контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про організацію
освітнього процесу у НАКККіМ» від 16 грудня 2015 р.
Присутність всіх здобувачів вищої освіти на екзамені є обов'язковим.
7.3 Шкала відповідності оцінок:
Оцінка за шкалою
НАКККіМ (бали)
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59
1-34

Оцінка за
чотирибальною
шкалою
Відмінно

Оцінка за шкалою
ЄКТС
А
В
С
Д
Е
FX
F

Добре
Задовільно
Незадовільно
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план:
№
п/п

Кількість годин
Самостійна
Індивідуальні
робота

Номер і назва теми*

V семестр
Змістовний розділ 1 «Введення до курсу. Диригентська постава та основи диригування»
Диригування і тактування. Диригентська постава.
2
3
1 Поняття ауфтакту. Проблема «точки» в
диригентському жесті. Гра партитури.
Основні схеми диригування, прості тактові
розміри (висхідне положення, замах, вибір схеми
2
4
2
диригування в залежності від темпу твору).
Прийоми показу початку та закінчення звучання.
Змістовний розділ 2 «Характер диригентського жесту, загальні принципи»
Функції лівої і правої руки під час диригування,
2
3
3
роль кисті. Штрихи (legato, staccato, non legato,
marcato) як спосіб ведення звуку.
Показ вступів після основної метричної долі в
2
5
4
дводольній, тридольній, чотиридольній схемах.
Види фермат та прийоми їх виконання.
Змістовний розділ 3 «Основні засоби виразності»
Розподіл функцій та незалежність рук у
2
3
5
диригуванні. Динаміка та зміни темпу.
Диригування творів з акомпанементом.
Відпрацювання навичок показу вступів та зняття
2
4
6
звучання, звуковедення, емоційного забарвлення
жесту тощо. Робота над партитурою.
Змістовний розділ 4 «Диригування складних тактових розмірів»
Диригування творів в розмірі 6/8, 6/4. Гра
1
3
7
партитури.
Тактування в повільних темпах, диригування
семи-, дев`яти- та дванадцятидольних розмірів,
2
5
8
пунктирні ритми.
15
30
Всього
Форма оцінювання - диференційований залік
VІ семестр
Змістовний розділ 5 «Принципи диригування творів написаних в складних
несиметричних п`ятидольних розмірах»
Характеристика мішаних розмірів та застосування
2
3
9
диригентських схем.
2
4
10 Диригування творів в розмірі 5/4, 5/8.
Змістовний розділ 6 «Принципи диригування творів в розмірі 2/2, 3/2, перемінні розміри»
Тактування складних дроблених метрів. Причини
2
4
11
та спосіб дроблення диригентських жестів.
Тактування в швидких та повільних темпах,
2
4
12 загальні правила пристосування основних схем
диригування та їх варіантів до різних розмірів.
Змістовний розділ 7 «Відпрацювання диригентської техніки — передумова успішної
роботи з виконавським колективом»
Робота над партитурою для вокального ансамблю.
1
4
13
Гра партитури.
9

Підготовка до практичної діяльності з вокальним
колективом.
Змістовний розділ 8 «Аналіз твору».
аналіз твору, зміст, ідея. Музично15 Загальний
теоретичний аналіз.
16 Вокально-хоровий і виконавський аналіз твору.
Всього
Форма оцінювання – консультація, екзамен
ВСЬОГО
14

Загальний обсяг – 90 год., в тому числі:
Індивідуальні заняття – 30 год.
Самостійна робота – 60 год.

10

2

4

2

3

2
15

4
30

30

60

9. Рекомендовані джерела:
Основні:
Андреева Г. И. Методика преподавания хорового дирижирования. Ленинград, 1948.
Бенч О., Шокало О. Український хоровий спів. Київ: Український світ, 2002. 440 с.
Бурбан М. Українські хори і дириґенти. Дрогобич: Посвіт, 2006. 640 с.
Доронюк В. Курс техніки диригування. Івано-Франківськ: Івано-Франківська обласна
друкарня, 2004. 292 с.
5. Єржемський О. Психологія диригента. К.: Муз. Україна, 1991. 103 с.
6. Історія диригування (оркестрове виконавство): методичні матеріали з курсу / уклад.
Ю.І.Лошков. Х.: ХДАК, 2002. 34 с
7. Колесса М. Диференційні жести у диригуванні. Київ, 1980.
8. Колесса М. Основи техніки диригування. Київ: Музична Україна, 1973. 100 с.
9. Коломоєць О. Хорознавство. Київ: Либідь, 2001. 167 с.
10. Кофман Р. Виховання диригента: психологічні особливості. Вид. Муз. Україна. К., 1986.
11. Красотина Е., Рюмина К., Левит Ю. Хрестоматия по дирижированию хором. Вып. 1, 2, 3.
Москва, Музыка, 1968, 1969, 1972.
12. Михайличенко О. Нариси з історії музично-естетичного виховання молоді в Україні. Київ:
КДЛУ, 1999. 224 с.
13. Опарик Л.М. Теорія та методика читання музики з листа в класі фортепіано: Методичні
рекомендації для студентів вищих музичних навчальних закладів. Івано-Франківськ, 2010.
34 с.
14. Осенєва М.С. Методика роботи з дитячим вокально-хоровим колективом / М.С. Осенєва,
В.А. Самарін, Л.І. Уколова. – М., 1999. – 222 с.
15. Основи диригування : робоча навч. прогр. [для студ. напряму 6.020204 „Музичне
мистецтво” освітньо-кваліф. рівня „бакалавр”] / уклад. П. Й. Шиманський, Н. П. Кучерук.
Луцьк : Вежа, 2007. 17 с.
16. Питання диригентської майстерності /Упор. М. Канерштейн. Київ: Муз. Україна, 1980.
17. Пігров К. Керування хором. Київ: Мистецтво, 1956. 178 с.
18. Прокулевич. О. Основи хорового диригування : навчальний посібник. Умань : ФОП
Жовтий О.О., 2016. 140 с.
19. Птица К., Куликов Б. Хрестоматия по дирижированию. Вып. 1. Зарубежная хоровая музыка
19-20 вв. Для хора без сопровождения. Изд. «Музыка». Москва,1969.
20. Птица К.Б. Очерки по технике дирижирования хором: материалы по курсу техники
дирижирования. Москва-Ленинград, 1948.
21. Смирнова Т. Хорознавство. Харків: СДПУ, 2000. 180 с.
22. Степурко В. Читання вокально-хорових партитур. Робоча програма. – НАКККіМ, 2005.
23. Степурко В. Методика дитячого музичного виховання. Робоча програма. – НАКККіМ,
2009.
24. Степурко В. Методика викладання вокально-хорових дисциплін. Робоча програма. –
НАКККіМ, 2009.
25. Теряєва Л. Застосування музичних інформаційних технологій при вивченні навчальної
дисципліни «Хорове диригування» Освітологічний дискурс, 2019. 285 с.
26. Хоровая миниатюра /Сост. П. Левандо. – Л.: Музыка, 1976, 1978, 1981. Вып. 1-6.
27. Хрестоматія з хорового диригування /Упор. А.Коломієць. Київ: Муз. Україна, 1971.
28. Хрестоматія з хорового диригування /Упор. М. Красс, О. Петровський. Київ: Муз. Україна,
1973.
29. Хорові сцени та хори з опер українських композиторів. М. В. Лисенко /Уклали М. Мицик
та Н. Королюк. Київ: Муз. Україна, 1998.
1.
2.
3.
4.
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30. Шкурпела Т. Диригування та читання хорових партитур: методичні поради. Київ, 2004.
31. Юцевич Ю. Музика. Словник-довідник. Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2003. 352 с.
Додаткові:
1. Березовський М. Хорові духовні твори. – К.: Центр музичної інформації НСКУ, 1995.
2. Духовна музика українських композиторів 20-х років ХХ ст. / Антологія української
духової музики / упор. Юрченко М. К. Український фонд духовної музики, Вид.-во ім.
Олени Теліги, 2004.
3. Дилецький М. Духовні твори /Упор. М. Гобдич. Київ, 2003.
4. Дичко Л. Хорові твори. Вид. Муз. Україна. Київ, 1980.
5. Дичко Л. Літургії. Вид. Муз. Україна. Київ, 2004.
6. Духовна музика українських композиторів 20-х років 20-го ст. /Упор. М.Юрченко. – Київ,
2004.
7. Духовні твори українських композиторів. Для дитячого хору без супроводу. Київ, 2004.
8. Карпенко Є. Диригентсько–хорова підготовка вчителя музики. Суми: ВВП „Мрія – 1” ЛТД,
2001. 109 с.
9. Кошиць О. Українські народні пісні для хору. Вип. 2. Вид. Муз. Україна. К. -1967.
10. Кошиць О. Релігійні твори. Нью-Йорк: Вид. ім.. З. Лиська, 1970.
11. Лассо О. Хоровая музыка /Сост. Н. Кузнецова. Ленинград: Музыка, 1977.
12. Леонтович М. Служба Божа. Вінніпег, 1973.
13. Леонтович М. Хорові твори /Упор. М. Вериківський. Київ, 1961.
14. Леонтович М. Хорові твори /Редактор-упорядник Кузик В. Вид. Муз. Україна. Київ, 2006.
15. Лисенко М. Вибрані хорові твори. Київ, 1962.
16. Лисенко М. Релігійні твори для мішаного хору /Упор. М.Юрченко. Дрогобич, 1993.
17. Малахов Г. Современные дыхательные методики. Донецк: Сталкер, 2003. 254 с.
18. Макаренко Г. Творчість диригента: естетико-мистецтвознавчі виміри. Монографія. Вид.
«Факт». Київ, 2005.
19. Марцинковський С., Марцинковська І. Хрестоматія з диригування (клавір, партитура):
Навчальний посібник, Херсон: ХДУ, 2009. 166 с.
20. Мусин И. А. Техника дирижирования. Москва: Музыка, 1967.
21. Мюнш Ш. Я – дирижер. Москва: Музыка, 1965.
22. Ольхов К. А. О дирижировании хором. Ленинград: Музгиз, 1962.
23. Ольхов К.А. Вопросы теории дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров.
Ленинград: Музыка, 1979.
24. Поляков О. Язык дирижирования. Київ: Муз Україна, 1987.
25. Работа дирижера над хоровой партитурой /Сост. П.П.Левандо. Москва Сов. Россия, 1985.
26. Станкович Є. Хорові твори /Упор. М. Гобдич. Київ, 2004.
27. Стахевич О. Основи вокальної педагогіки. Суми, 2002. 91 с
28. Стефіна Н.В. Хрестоматія з хорового диригування. Випуск ІІІ (у шести частинах). Частина
друга: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Суми :
видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. 290 с.
29. Стеценко К. Кантати та хори /Упор. В. Іконник. Київ: Муз. Україна, 1982.
30. Стеценко К. Служба Божа. Вінніпег, 1972.
31. Стеценко К. Хорові духовні твори /Упор. М. Юрченко. Київ: Муз. Україна, 1997.
32. Українські колядки і щедрівки: повне видання /Видання Л. Ідзиковського. Київ, 1911.
Перевидано: Торонто. Канада. 1962 р. Накладом Д. Ковча.
33. Цалай-Якименко О. Духовні співи давньої України. Київ: Муз. Україна, 2000.
34. Шамо І. Ятранські ігри. Вірші В. Юхимовича. Київ: Муз. Украхна, 1981.
35. Щедрий вечір. Обробки українських народних пісень для народного хору без супроводу
/Упорядники А.Авдієвський, А. Болгарський, Ю. Чміль. Київ, 2004.
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