
Перелік тем для опрацювання в період карантину з дисципліни 

«Диригування та читання партитур» для студентів IV народного курсу 

спеціальності МСКД спеціалізації Народне інструментальне мистецтво 

Викладач Голод Ольга Юріївна 

1. Особливості виконання акомпонементів та поєднання солістів та 

оркестру; 

2. Виконати музично-теоретичний аналіз творів, які входять в програму 

на державний іспит; 

3. Загальні правила пристосування основних схем і їх варіантів до різних 

розмірів; 

4. Диригування перемінних розмірів; 

5. Агогіка 

6. Диригування особливих видів ритмічного поділу. 

Методичне забезпечення курсу «Диригування та читання партитур» 

розміщено у Facebook в групі «Народне інструментальне мистецтво (народні 

інструменти). 

Навчальні заняття проводяться в мережі Facebook, Viber та у телефонному 

режимі.  

 

Перелік тем для опрацювання в період карантину з дисципліни 

«Вокальний клас» для студентів IV народного курсу спеціальності МСКД 

спеціалізації Народне інструментальне мистецтво 

Викладач Голод Ольга Юріївна 

1. Аналіз наукової  літератури з проблем вокальної методики; 

2. Відпрацювання якісної атаки звуку, вокалізацію, співацький подих 

і дикцію, внутрішні відчуття резонансу; 

3. Застосування технології співу з метою розвитку музичної 

виразності, фразування, створення відповідної емоційно-образної 

сфери, драматургії виконання твору, розкриття його характеру, 

змісту, стилю і визначення виконавського плану; 

4. Аналіз, діагностування та коригування як власного, так і 

стороннього співацького процесу; 

5. Самостійно проводити жанрово-стильовий та методичний аналіз 

вокальних творів, створювати виконавську  інтерпретацію 

засобами вокальної техніки, елементами акторської гри. 



 

Навчальні заняття проводяться в мережі Facebook, Viber та у телефонному 

режимі.  

Перелік тем для опрацювання в період карантину з дисципліни 

«Інструментовка» для студентів IІІ народного курсу спеціальності МСКД 

спеціалізації Народне інструментальне мистецтво 

Викладач Голод Ольга Юріївна 

1. Особливості інструментування для інструментальних ансамблів; 

2. Ансамблеві функції інструментів; 

3. Сполучення груп; 

4. Поєднання струнно-смичкових інструментів з бандурою; 

5. Поєднання струнно-смичкових інструментів з кобзами; 

6. Поєднання струнно-смичкових інструментів з духовими та баянами; 

7. Поєднання струнно-смичкових інструментів з цимбалами. 

Методичне забезпечення курсу «Інструментовка» розміщено у Facebook в 

групі «Народне інструментальне мистецтво (народні інструменти). 

Навчальні заняття проводяться в мережі Facebook, Viber та у телефонному 

режимі.  

 


