
        Перелік тем для опрацювання в період карантину з дисципліни 

«Диригування та читання партитур» для студентів спеціальності МСКД 

спеціалізації Народне інструментальне мистецтво 

 

 

Викладач Слонська Ольга Володимирівна 

II народний курс 

Тема 1. Партитура. Визначення. Ознайомлення з різними видами партитур 

(хорова, симфонічна, духова, народна, ансамблева). 

Тема 2. Фермата. Види фермат. 

Тема 3. Показ вступів на повну і неповну долі. 

Тема 3. Видатні вітчизняні та зарубіжні диригенти. Короткий творчий шлях 

видатних українських та зарубіжних диригентів. 

Тема 4.  Інформація про авторів творів, які студенти готують на атестацію. 

Тема 5. Музично-теоретичний аналіз двох різнохарактерних творів, що 

вивчаються в класі і включені до семестрового робочого плану. 

 

III народний курс 

Тема 1. Темп. Повільні, помірні, швидкі темпи. Зміни темпу. 

Тема 2. Складні та мішані розміри, в основі яких лежить розмір 4/4. 

Тема 3. Виконання довгих тривалостей. Виконання пауз. 

Тема 4. Інформація про авторів творів, які студенти готують на атестацію. 

Тема 5. Музично-теоретичний аналіз двох різнохарактерних творів, що 

вивчаються в класі і включені до семестрового робочого плану. 

 

 

 

 



Перелік тем для опрацювання в період карантину з дисципліни 

«Інструментовка» для студентів спеціальності МСКД спеціалізації Народне 

інструментальне мистецтво 

 

III народний курс 

 

 Тема 1. Типи і функції оркестрової фактури. Оркестрова фігурація. 

-Типи музичної (оркестрової) фактури 

-Функції оркестрової фактури 

-Оркестрова фігурація. Види фігурації 

Тема 2. Прийоми оркестровки. 

 Тема 3. Теоретичний аналіз клавіру. План інструментовки. 

Тема 4. Процес  інструментовки:  

-Перша  стадія. Підготовка ескізу 

-Друга стадія. Точний запис твору у вигляді партитури,  правила її 

оформлення. 

Тема 5. Практична інструментовка твору для ансамблю народних 

інструментів мішаного складу: 

 особливості складу;  

 логічність і раціональність використання оркестрових функцій при 

розподілі фактурного матеріалу; 

 аналіз клавіру для складання плану інструментовки, враховуючи форму 

твору, лад, тональність та диференційний підхід до виконавських 

можливостей учасників колективу. 

 

IVнародний курс 

 

Тема1. Аналіз клавіру та написання плану інструментовки твору: 

 аналіз музичного твору (форма, розмір такту, тональність). 

 внесення змін у клавір з метою ускладнення чи спрощення фактури. 

 



 

Тема 2. Основні прийоми оркестрового викладу: 

 склад оркестру. Співвідношення інструментів.  

 рівновага звучання в окремих оркестрових групах та в оркестрі в 

цілому.  

 темброві співвідношення.  

 врахування особливостей фактури фортепіано та баяна в процесі 

перекладання для оркестру. 

 

Тема3. Партитура для повного складу оркестру народних інструментів 

Оформлення партитури: 

 загальна аколада; 

 групові аколади; 

 додаткові аколади; 

 фігурні скоби; 

 знаки скорочення запису. 

система запису партитур творів для оркестрів народних інструментів, 

які побутують на Україні. 

 

 

Додатковий музичний інструмент (II хоровий курс) 

 

Тема 1. Акордеон 

-Історія виникнення сучасного акордеона 

-Різновиди і будова 

-Регістри 

-Відомі українські акордеоністи. 

Тема 2. Українські народні пісні 



-Всесвітньо-культурне значення української народної пісні 

-Питання авторства української народної пісні 

-Найдавніші тексти українських народних пісень 

-Наукові дослідження про українську народну пісню 

-Класифікація українських народних пісень 

-Різновиди українських народних пісень. 

Тема 3. Народний танець 

-Історія виникнення 

-Головні національні риси української народної хореографії. 
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