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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  
27.04.2020  
13:30-14:50  

Тема   12.  
Написання  
анотації   до  
практичної  

роботи   з  
хором.  

Тема   12.  
Написання  
анотації   до  
практичної  

роботи   з  
хором.  

Зробити   аналіз   хорової  
партитури   згідно  
поданого   плану  

29.04.2020  Перелік   хорових   творів,  
запропонованих   до  
аналізу:  
 
1    Обр.   Б.Крижанівської  
“Пісня   про   Олексу  
Довбуша”  
 

orysia.bilous@ln 
u.edu.ua  
 
 

Середа  
29.04.2020  
15:05-16:25  

  План   аналізу   хор.  
партитури:  
 
І   Загальний   аналіз   

1. Епоха   створення  
твору  

2. Короткі   відомості  
про   автора  

3. Жанри,   образи,  
зміст   і   тема   твору  

4. Єдність  
музичного   і  
літературно  
тексту  
 

04.052020  2.   Муз.   Ф.Колесси.  
пер.О.Мельничук   “В   горах  
грім   гуде”  
 
3.   Обр.   М.Леонтовича  
“Пішов   милий”  
 
4.   Обр.   М.Леонтовича  
“Над   річкою   бережком”  
 
5.   Аранж.   О.Мельничук  
“Наша   Маланка”  
 
 
 

 

Понеділок  
04.05.2020  
13:30-14:50  

  ІІ   Музично-теоретичний  
аналіз  

1. Форма,   стиль  
хорового   викладу  

2. Ладо-тональний  
план  

3. Метро-ритмічний  
малюнок  

4. Голосоведення,  
фразування  

5. Динаміка,   темпи  
6. Інструментальний  

супровід  

 
06.05.2020  

6.   Укр.нар.пісня.   обр.  
Ю.Корчинського   “Коби-м  
була   така   красна”  
 
7.   Обр.   М.Леонтовича  
“Закувала   зозуленька”  
 
8.   Укр.нар.п.   обр.  
О.Мельничук   “Я   до   леса”  
 
9.   Ф.Колесса   “Марш”  
 

 

Середа  
06.05.2020  
15:05-16:25  

  ІІІ   Вокально-хоровий  
виклад  

1. Тип   та   вид   хору  

 
13.05.2020  

10.   Укр.нар.п.   Ю.Анткова  
“А   вже   весна   скресла”  
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2. Діапазони  

хорових   партій   та  
хору  

3. Аналіз  
гармонічного   і  
мелодичного  
строю  

4. Проаналізувати  
партитуру   з   боку  
хорового  
ансамблю  

5. Характер   твору,  
штрихи  

6. Дикція,  
артикуляція  
 

ІV   Виконавський   аналіз  
1. Продумання  

динамічного  
плану,  
визначення  
кульмінації  

2. Застосування  
технічних  
прийомів  

11.В.Р.Торміс   “Весна”   з  
циклу   “Етюди   в   ладах”  

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


