
    Дата Час 

проведення 

      Курс, група Дисципліна Тема уроку Домашнє завдання Термін 

виконання 

16.03.2020      9.00 -10.35         І  нар. «А»    Теорія музики Хроматична гама. 

Прохідні, допоміжні та 

стрибкові   хроматизми 

Побудувати 

хроматичну гаму  

(A-dur, B-dur, g-moll). 

Гра секвенціі Д7-Т  

(В-dur) 

Протягом тижня, 

у Viber -  групу 

16.03.2020 10.45 – 12-20        IV  нар. «Б»   Сольфеджіо                Еліпсис Записати диктант 

 (D-dur),  Островський 

А., Соловьов С., Шокін 

В. Сольфеджіо   

№№ 376, 377 

Протягом тижня, 

у Viber - групу 

16.03.2020    12.30 – 14.05            І вок. Теорія музики Головні тризвуки T, S, D 

на ступенях мінорної гами 

з розв’язанням 

Побудувати та 

розв”язати головні 

тризвуки в 

 c-moll та g-moll 

Протягом тижня, 

у Viber -  групу 

17.03.2020 9.00 – 10.35                І естр.     Теорія музики Хроматична гама. 

Прохідні, допоміжні та 

стрибкові хроматизми 

Побудувати 

хроматичну гаму 

 (A-dur, B-dur, g-moll). 

Гра секвенціі Д7-Т 

 (В-dur) 

Протягом тижня, 

у Viber -  групу 

17.03.2020 10.45 – 12.20            І дир.    Теорія музики Хроматична гама. 

Прохідні, допоміжні та 

стрибкові хроматизми        

Побудувати 

хроматичну гаму  

(A-dur, B-dur, g-moll). 

Гра секвенціі Д7-Т 

 (В-dur) 

Протягом тижня, 

у Viber - групу 

17.03.2020    12.30 – 14.05            І вок.      Сольфеджіо Кварти та квінти на 

ступенях натурального 

мінора. Тритони 

Побуд. всі кварти та 

квінти з розв., співати 

(F-dur) 

Протягом тижня, 

у Viber -  групу 

18.03.2020 9.00 – 10.35                І струн.     Теорія музики Хроматична гама. 

Прохідні, допоміжні та 

стрибкові хроматизми. 

Побудувати 

хроматичну гаму  

(A-dur, B-dur, g-moll). 

Гра секвенціі Д7-Т 

Протягом тижня, 

у Viber -  групу 



 (В-dur) 

18.03.2020 10.45 – 12.20           ІІ струн.    Сольфеджіо  Малий мажорний 

септакорд в гармонічному 

чотириголоссі       

Побуд. послідовність в 

g-moll, співати та грати, 

записати диктант (№1)  

Протягом тижня, 

у Viber - групу 

18.03.2020    12.30 – 14.05            І дир.      Сольфеджіо М.зм.7, зм.7, їх обернення 

від звуку 

М.зм.7, зм.7 від «с», 

записати аудіо диктант 

№1 

Протягом тижня, 

у Viber -  групу 

 

18.03.2020 

14.10 – 14.55     І курс «Б»   Виховна 

година 

Тема: «Ужгородський 

замок – пам’ятка 

архітектури IX ст. (до 

Міжнародного дня 

пам’яток та історичних 

місць) 

  

19.03.2020     15.00-16.35          ІV теор.,        

         Лучан С. 

  Педпрактика        

сольфеджіо    

     Д7 в мажорі і мінорі : 

будова, інтонація, 

розв’язання      

Скласти план 

наступного заняття 

Протягом тижня, 

у Viber -  групу 

20.03.2020    9.00 – 10.35            ІІ струн.         Гармонія        Гармонічний мажор         Дубовський І. №1 

(задача),  Мясоєдов О. 

ст.30 № 26 (в) 

Протягом тижня, 

у Viber - групу 

20.03.2020      10.45 – 12.20            І нар. «Б»  Теорія музики Хроматична гама. 

Прохідні, допоміжні та 

стрибкові хроматизми 

Побудувати 

хроматичну гаму  

(A-dur, B-dur, g-moll). 

Гра секвенціі Д7-Т 

 (В-dur) 

Протягом тижня, 

у Viber -  групу 

20.03.2020   12.30 – 14.05              І дух. та уд.    Теорія музики       Хроматична гама. 

Прохідні, допоміжні та 

стрибкові хроматизми 

Побудувати 

хроматичну гаму  

(A-dur, B-dur, g-moll). 

Гра секвенціі Д7-Т  

(В-dur) 

Протягом тижня, 

у Viber -  групу 



 

24.03.2020 

12.30 – 14.05          І вок. Сольфеджіо Септими на ступенях 

мажора та мінора 

Побудувати і розв’язати 

всі септими в F-dur, 

послідовність №1 

Протягом тижня, 

у Viber -  групу 

25.03.2020   9.00 – 10.35      І струн.     Теорія музики      Ладова альтерація. 

Хроматичні інтервали 

мажору.       

Хвостенко В. ст. 212 

№8, 9; гра секвенції D6-

D6/5-T (діат., D-dur) 

Протягом тижня, 

у Viber - групу 

25.03.2020 10.45 – 12.20       ІІ струн.     Сольфеджіо Прохідні гармонії між Д7 

та його оберненнями. 

Стрибкове розв’язання Д7 

Спів зворотів (G-dur), 

Островський А., 

Соловьов С., Шокін В. 

Сольфеджіо  № 380, 

запис аудіодиктанту 

(№2) 

Протягом тижня, 

у Viber - групу 

25.03.2020 12.30 – 14.05          І дир.      Теорія музики    Ладова альтерація. 

Хроматичні інтервали 

мажору.       

Хвостенко В. ст. 212 

№8, 9; гра секвенції D6-

D6/5-T (діат., D-dur) 

Протягом тижня, 

у Viber - групу 

23.03.2020 9.00 – 10.35            І нар.»А»    Теорія музики      Ладова альтерація. 

Хроматичні інтервали 

мажору.       

Хвостенко В. ст. 212 

№8, 9; гра секвенції D6-

D6/5-T (діат., D-dur) 

Протягом тижня, 

у Viber - групу 

23.03.2020    10.45 – 12.20        ІV нар. «Б»      Сольфеджіо Акордові послідовності з 

різними видами модуляцій 

Послідовність №1  

(Es-dur),  

Способін І. № 42 

Протягом тижня, 

у Viber -  групу 

23.03.2020 12.30 -14.05                І вок.     Теорія музики  Обернення головних 

тризвуків  T, S, D  на 

ступенях мінорної гами з 

розв’язанням    

Побудувати і розв’язати 

головні тризвуки з 

оберненнями в e-moll та 

d-moll 

Протягом тижня, 

у Viber -  групу 

24.03.2020 9.00 – 10.35           І естр.  Теорія музики      Ладова альтерація. 

Хроматичні інтервали 

мажору.                   

  Хвостенко В. ст. 212 

№8, 9; гра секвенції D6-

D6/5-T (діат., D-dur) 

Протягом тижня, 

у Viber - групу 

24.03.2020    10.45 – 12.20          І дир.        Теорія музики      Ладова альтерація. 

Хроматичні інтервали 

мажору.       

Хвостенко В. ст. 212 

№8, 9; гра секвенції D6-

D6/5-T (діат., D-dur) 

Протягом тижня, 

у Viber -  групу 



25.03.2020   14.10 – 14.55          І курс «Б»    Виховна година Тема: «Ліна Костенко – 

гордість нації» (до 

Всесвітнього дня поезії) 

  

26.03.2020 15.00 – 16.35        IV теор.,  

       Лучан С.         

  Педпрактика   

сольфеджіо 

Д7 в мажорі і мінорі : 

будова, інтонація, 

розв’язання 

Скласти план 

наступного заняття 

Протягом тижня, 

у Viber - групу 

27.03.2020   9.00 – 10.35       ІІ струн.          Гармонія      Гармонічний мажор Дубовський І. № 3, 4, 

Алексеєв ст.208 № 1  

(А-dur) 

Протягом тижня, 

у Viber - групу 

27.03.2020  10.45 – 12.20       І нар. «Б»      Теорія музики    Ладова альтерація. 

Хроматичні інтервали 

мажору.       

Хвостенко В. ст. 212 

№8, 9; гра секвенції D6-

D6/5-T (діат., D-dur) 

Протягом тижня, 

у Viber - групу 

27.03.2020 12.30 – 14.05    І дух. та уд.        Теорія музики    Ладова альтерація. 

Хроматичні інтервали 

мажору     

Хвостенко В. ст. 212 

№8, 9; гра секвенції D6-

D6/5-T (діат., D-dur) 

Протягом тижня, 

у Viber - групу 

30.03.2020 9.00 – 10.35      І нар. «А»  Теорія музики Ладова альтерація. 

Хроматичні інтервали 

мінору 

Хвостенко В. ст.212 №7, 

гра секвенціі ІІ7-Д4/3-Т 

(хромат., А-dur) 

Протягом тижня, 

у Viber - групу 

30.03.2020 10.45 – 12.20     ІV нар. «Б»    Сольфеджіо Акордові послідовності з 

різними видами 

модуляцій 

Спів послід.№2 (f-moll), 

Способін І. № 45 

Протягом тижня, 

у Viber - групу 

30.03.2020 12.30 – 14.05         І вок.  Теорія музики Д7 з розв’язанням в 

мажорі і мінорі  

Побудувати  і розв’язати 

Д7 в D-dur та h-moll 

Протягом тижня, 

у Viber - групу 

31.03.2020   9.00 – 10.35         І естр.  Теорія музики Ладова альтерація. 

Хроматичні інтервали 

мінору 

Хвостенко В. ст.212 №7, 

гра секвенціі ІІ7-Д4/3-Т 

(хромат., А-dur) 

Протягом тижня, 

у Viber - групу 



 

1.04.2020  14.10 - 14.55      І курс «Б» Виховна година Тема: «Здоров’я і вибір 

професії»   
2.04.2020 15.00 – 16.35      IV теор.,  

     Лучан С. 

Педпрактика 

сольфеджіо 

Головні тризвуки в мажорі 

і в мінорі. Д7 від звуку з 

визначенням тональності 

Скласти план 

наступного заняття 

Протягом тижня, 

у Viber - групу 

3.04.2020   9.00 – 10.35       ІІ струн.     Гармонія     Тризвук VI ступеня Алексеєв Б. № 151, 

Мясоєдов О. ст.50 (м) 

Протягом тижня, 

у Viber - групу 

3.04.2020 10.45 – 12.20       І нар. «Б» Теорія музики  Ладова альтерація. 

Хроматичні інтервали 

мінору 

Хвостенко В. ст.212 №7, 

гра секвенціі ІІ7-Д4/3-Т 

(хромат., А-dur) 

Протягом тижня, 

у Viber - групу 

3.04.2020 12.30 – 14.05      І дух.та уд. Теорія музики Ладова альтерація. 

Хроматичні інтервали 

Хвостенко В. ст.212 №7, 

гра секвенціі ІІ7-Д4/3-Т 

Протягом тижня, 

у Viber - групу 

31.03.2020 10.45 – 12.20           І дир.   Теорія музики Ладова альтерація. 

Хроматичні інтервали 

мінору 

Хвостенко В. ст.212 №7, 

гра секвенціі ІІ7-Д4/3-Т 

(хромат., А-dur) 

Протягом тижня, 

у Viber - групу 

31.03.2020 12.30 – 14.05           І вок.     Сольфеджіо T, S і D в мажорі та мінорі Головні тризвуки з 

розв’язанням (G-dur), 

Писаревський А. № 45 

Протягом тижня, 

у Viber - групу 

1.04.2020  9.00 – 10.35         І струн.  Теорія музики Ладова альтерація. 

Хроматичні інтервали 

мінору 

Хвостенко В. ст.212 №7, 

гра секвенціі ІІ7-Д4/3-Т 

(хромат., А-dur) 

Протягом тижня, 

у Viber - групу 

1.04.2020 10.45 – 12.20        ІІ струн.     Сольфеджіо Прохідні гармонії між Д7 

та його оберненнями. 

Стрибкове розв’язання Д7 

Послідовність зі 

зворотами (Е-dur), 

Островський А., 

Соловьов С., Шокін В. 

Сольфеджіо  №33 

(напам.), № 35 (супр.) 

Протягом тижня, 

у Viber - групу 

1.04.2020 12.30 – 14.05            І дир.    Сольфеджіо Відхилення через тритони 

та характерні інтервали 

(2-голосся) 

Послідовнысть №3 (е), 

Писаревський А. № 58, 

№ 60 (напам.) 

Протягом тижня, 

у Viber - групу 



мінору (хромат., А-dur) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



       

       

       

       

       

       

       

       

  



            Дата           Години      Курс, Група          Предмет     Тема заняття  Домашнє      

завдання 

Терміни 

виконання 

6.04.2020 9.00.-.10.35 І нар. «А» Теорія музики Альтерація  акордів 

S  і  D груп 

Г.Смаглій ст.297-

299, визначити 

альтеровані акорди  

Протягом тижня, у 

Viber - групу 

6.04.2020 10.45 – 12.20 IV нар. «Б» Сольфеджіо Альтерація акордів 

S групи 

Запис диктанту 

№3, ОСШ № 300 

Протягом тижня, у 

Viber - групу 

6.04.2020 12.30 – 14.05 І вок. Теорія музики Мажорний та 

мінорний тризвуки 

від звуку 

Побудувати 

мажорний та 

мінорний тризвуки 

від a, e,  g 

Протягом тижня, у 

Viber - групу 

7.04.2020 9.00.-.10.35 І естр. Теорія музики Альтерація  акордів 

S  і  D груп 

Г.Смаглій ст.297-

299, визначити 

альтеровані акорди 

Протягом тижня, у 

Viber - групу 

7.04.2020 10.45 – 12.20 І дир. Теорія музики Альтерація  акордів 

S  і  D груп 

Г.Смаглій ст.297-

299, визначити 

альтеровані акорди 

Протягом тижня, у 

Viber - групу 

7.04.2020 12.30 – 14.05 І вок. Сольфеджіо Домінантсептакорд 

з розв’язанням у 

мажорі та мінорі 

Послідовність з D7 

(співати), 

А.Писаревський  № 

45 (напам.) 

Протягом тижня, у 

Viber - групу 

8.04.2020 9.00 - 10.35 І струн. Теорія музики Альтерація  акордів 

S  і  D груп 

Г.Смаглій ст.297-

299, визначити 

альтеровані акорди 

Протягом тижня, у 

Viber - групу 

8.04.2020 10.45 – 12.20 ІІ  струн. Сольфеджіо Прохідні гармонії 

між D7 та його 

оберненнями 

Співати звороти з 

D7 та оберненнями, 

диктант № 4 

Протягом тижня, у 

Viber - групу 

8.04.2020 12.30 – 14.05 І дир. Сольфеджіо Відхилення через 

тритони  і 

характерні 

інтервали (2-

голосся) 

Послідовність № 4 

(A-dur), 

А.Писаревський № 

77 (напам.), № 79 

(супровід) 

Протягом тижня, у 

Viber - групу 



 

 

 

 

 

 

8.04.2020 14.10 – 14.55 І курс «Б» Виховна година До святкування 75-

річчя закладу: 

«Історія будівлі по 

вул.Волошина, 13» 

  

9.04.2020 15.00 – 16.35 IV теор., Лучан С. Педпрактика 

сольфеджіо 

Розмір 6/8. 

Інтервали та 

акорди в 

тональності. 

Слуховий аналіз 

Підготувати план 

наступного уроку 

Протягом тижня, у 

Viber - групу 

10.04.2020 9.00.-.10.35 ІІ  струн. Гармонія Тризвук VI ступеня Б.Алексеєв  №151, 

О.Мясоєдов ст.50 

№ 46 (м) 

Протягом тижня, у 

Viber - групу 

10.04.2020 10.45 – 12.20 І нар. «Б» Теорія музики Альтерація  акордів 

S  і  D груп 

Г.Смаглій ст.297-

299, визначити 

альтеровані акорди 

Протягом тижня, у 

Viber - групу 

10.04.2020 12.30 – 14.05 І дух. та уд. Теорія музики Альтерація  акордів 

S  і  D груп 

Г.Смаглій ст.297-

299, визначити 

альтеровані акорди 

Протягом тижня, у 

Viber - групу 

       

       



            Дата           Години      Курс, Група          Предмет     Тема заняття  Домашнє      

завдання 

Терміни 

виконання 

13.04.2020 9.00 -10.35 І нар. «А» Теорія музики Мелодія Г.Смаглій ст.306-

317, 

проаналізувати 

дані мелодії  

Протягом тижня, у 

Viber - групу 

13.04.2020 10.45 – 12.20 IV нар. «Б» Сольфеджіо Альтерація акордів 

S групи 

Запис диктанту 

№4, ОСШ № 302 

(напам.) 

Протягом тижня, у 

Viber - групу 

13.04.2020 12.30 – 14.05 І вок. Теорія музики Інтервали 

гармонійного 

мажору з 

розв’язанням 

Побудувати і 

розв’язати дані 

інтервали в A-dur 

Протягом тижня, у 

Viber - групу 

14.04.2020 9.00.-.10.35 І естр. Теорія музики Мелодія Г.Смаглій ст.306-

317, 

проаналізувати 

дані мелодії 

Протягом тижня, у 

Viber - групу 

14.04.2020 10.45 – 12.20 І дир. Теорія музики Мелодія Г.Смаглій ст.306-

317, 

проаналізувати 

дані мелодії 

Протягом тижня, у 

Viber - групу 

14.04.2020 12.30 – 14.05 І вок. Сольфеджіо Обернення 

тризвуків 

Послідовність 

(співати), 

А.Писаревський  № 

48 (напам.) 

Протягом тижня, у 

Viber - групу 

15.04.2020 9.00 - 10.35 І струн. Теорія музики Мелодія Г.Смаглій ст.306-

317, 

проаналізувати 

дані мелодії 

Протягом тижня, у 

Viber - групу 

15.04.2020 10.45 – 12.20 ІІ  струн. Сольфеджіо Модуляція в 3-4- 

голоссі в 

споріднені 

Співати 

послідовність з 

модуляцією, 

Протягом тижня, у 

Viber - групу 



 

тональності диктант № 5 

15.04.2020 12.30 – 14.05 І дир. Сольфеджіо Відхилення через 

тритони  і 

характерні 

інтервали (2-

голосся) 

Послідовність № 5 

(A-dur), характерні 

і тритони в B-dur 

Протягом тижня, у 

Viber - групу 

15.04.2020 14.10 – 14.55 І курс «Б» Виховна година Тема: «Моя родина 

– мій найбільший 

скарб» 

  

16.04.2020 15.00 – 16.35 IV теор., Лучан С. Педпрактика 

сольфеджіо 

Розмір 6/8. 

Інтервали та 

акорди в 

тональності. 

Слуховий аналіз 

Підготувати план 

наступного уроку 

Протягом тижня, у 

Viber - групу 

17.04.2020 9.00.-.10.35 ІІ  струн. Гармонія ІІ 7 Б.Алексеєв №165, 

ст.210 №1 (g) 

Протягом тижня, у 

Viber - групу 

17.04.2020 10.45 – 12.20 І нар. «Б» Теорія музики Мелодія Г.Смаглій ст.306-

317, 

проаналізувати 

дані мелодії 

Протягом тижня, у 

Viber - групу 

17.04.2020 12.30 – 14.05 І дух. та уд. Теорія музики Мелодія Г.Смаглій ст.306-

317, 

проаналізувати 

дані мелодії 

Протягом тижня, у 

Viber - групу 

       

       

            Дата 

 
          Години      Курс, Група          Предмет     Тема заняття  Домашнє      

завдання 

Терміни 

виконання 



21.04.2020 9.00.-.10.35 І естр. Теорія музики Мелодія і 

акомпанемент. 

Мелодія і тема 

Г.Смаглій ст.316-

317, підібрати 

акомпанемент до 

даної мелодії 

Протягом тижня, у 

Viber - групу 

21.04.2020 10.45 – 12.20 І дир. Теорія музики Мелодія і 

акомпанемент. 

Мелодія і тема 

Г.Смаглій ст.316-

317, підібрати 

акомпанемент до 

даної мелодії 

Протягом тижня, у 

Viber - групу 

21.04.2020 12.30 – 14.05 І вок. Сольфеджіо Септакорди. 

Домінантсептакорд 

з розв’язанням у 

мажорі  

Послідовність з D7 

(співати), 

А.Писаревський  № 

51, 55 

Протягом тижня, у 

Viber - групу 

22.04.2020 9.00 - 10.35 І струн. Теорія музики Мелодія і 

акомпанемент. 

Мелодія і тема 

Г.Смаглій ст.316-

317, підібрати 

акомпанемент до 

даної мелодії 

Протягом тижня, у 

Viber - групу 

22.04.2020 10.45 – 12.20 ІІ  струн. Сольфеджіо Гармонічні 

послідовності з 

модуляціями 

Спів послідовності 

№6, диктант № 6, 

слуховий аналіз 

Протягом тижня, у 

Viber - групу 

22.04.2020 12.30 – 14.05 І дир. Сольфеджіо Діатонічні і 

хроматичні 

секвенції 

Спів секвенцій (Е-

dur), 

А.Писаревський № 

80 (напам.), № 87 

(супровід) 

Протягом тижня, у 

Viber - групу 

22.04.2020 14.10 – 14.55 І курс «Б» Виховна година Тема: «Постать 

Дезидерія  Задора» 

(до 75-річчя 

закладу) 

  

23.04.2020 15.00 – 16.35 IV теор., Лучан С. Педпрактика 

сольфеджіо 

Гармонічна 

послідовність 

акордів. Інтервали 

в ладу. Слуховий 

аналіз 

Підготувати план 

наступного уроку 

Протягом тижня, у 

Viber - групу 



 

24.04.2020 9.00.-.10.35 ІІ  струн. Гармонія Обернення ІІ7 Б.Алексеєв  №168, 

ст. 210 №3 (F) 

Протягом тижня, у 

Viber - групу 

24.04.2020 10.45 – 12.20 І нар. «Б» Теорія музики Мелодія і 

акомпанемент. 

Мелодія і тема 

Г.Смаглій ст.316-

317, підібрати 

акомпанемент до 

даної мелодії 

Протягом тижня, у 

Viber - групу 

24.04.2020 12.30 – 14.05 І дух. та уд. Теорія музики Мелодія і 

акомпанемент. 

Мелодія і тема 

Г.Смаглій ст.316-

317, підібрати 

акомпанемент до 

даної мелодії 

Протягом тижня, у 

Viber - групу 

       

       



            Дата           Години      Курс, Група          Предмет     Тема заняття  Домашнє      

завдання 

Терміни 

виконання 

27.04.2020 9.00 -10.35 І нар. «А» Теорія музики Музичні склади та 

фактура 

Г.Смаглій ст.324-

336, гра секвенції 

№3, послідовність 

№№1,2 

Протягом тижня, у 

класрум та Viber - 

групу 

27.04.2020 10.45 – 12.20 IV нар. «Б» Сольфеджіо Альтерація акордів  

D групи 

Побудувати 

модуляцію B-g, 

ОСШ №396 

Протягом тижня, у 

класрум та Viber - 

групу  

27.04.2020 12.30 – 14.05 І вок. Теорія музики Загальне поняття 

про будову 

музичної мови. 

Період, речення, 

фраза, цезура 

Вивчити конспект, 

зробити 

структурний аналіз 

даних уривків 

Протягом тижня, у 

класрум та Viber - 

групу 

28.04.2020 9.00.-.10.35 І естр. Теорія музики Музичні склади та 

фактура 

Г.Смаглій ст.324-

336, гра секвенції 

№3, послідовність 

№№1,2 

Протягом тижня, у 

класрум та Viber - 

групу 

28.04.2020 10.45 – 12.20 І дир. Теорія музики Музичні склади та 

фактура 

Г.Смаглій ст.324-

336, гра секвенції 

№3, послідовність 

№№1,2 

Протягом тижня, у 

класрум та Viber - 

групу 

28.04.2020 12.30 – 14.05 І вок. Сольфеджіо D7 з розв’язанням в 

гармонічному 

мінорі 

Побудувати 

послідовність, 

співати (F-dur), 

слуховий аналіз 

Протягом тижня, у 

класрум та Viber - 

групу 

29.04.2020 9.00 - 10.35 І струн. Теорія музики Музичні склади та 

фактура 

Г.Смаглій ст.324-

336, гра секвенції 

№3, послідовність 

№№1,2 

Протягом тижня, у 

класрум та Viber - 

групу 

29.04.2020 10.45 – 12.20 ІІ  струн. Сольфеджіо Секстакорд та 

тризвук ІІ ступеня 

І.Дубовський 

ст.114 №5, 

Протягом тижня, у 

класрум та Viber - 



 

Б.Алексеєв ст.208 

№1 (d-moll) 

групу 

29.04.2020 12.30 – 14.05 І дир. Сольфеджіо Особливі види 

ритмічного поділу 

В.Писаревський № 

58 (напам.), 

слуховий аналіз 

Протягом тижня, у 

класрум та Viber - 

групу 

29.04.2020 14.10 – 14.55 І курс «Б» Виховна година Тема: «Як досягти 

успіху в кар’єрі?» 

  

30.04.2020 15.00 – 16.35 IV теор., Лучан С. Педпрактика 

сольфеджіо 

 Слуховий аналіз. 

Акорди в 

тональності. 

Інтервали 

Підготувати план 

наступного уроку 

Протягом тижня, у 

Viber - групу 

       

       

       

       

       



            Дата           Години      Курс, Група          Предмет     Тема заняття  Домашнє      

завдання 

Терміни 

виконання 

4.05.2020 9.00 -10.35 І нар. «А» Теорія музики Елементи будови 

музичної мови 

Г.Смаглій ст.344-

346, гра секвенції 

№4, послідовність 

№3 

Протягом тижня, у 

класрум та Viber - 

групу 

4.05.2020 10.45 – 12.20 IV нар. «Б» Сольфеджіо Енгармонічна 

модуляція 

Побудувати 

енгармонічну 

модуляцію D-cis, 

В.Качаліна № 88 

Протягом тижня, у 

класрум та Viber - 

групу  

4.05.2020 12.30 – 14.05 І вок. Теорія музики Період, речення, 

фраза, цезура. Види 

кадансів 

Вивчити конспект, 

проаналізувати 

структуру даних  

періодів 

Протягом тижня, у 

класрум та Viber - 

групу 

5.05.2020 9.00.-.10.35 І естр. Теорія музики Елементи будови 

музичної мови 

Г.Смаглій ст.344-

346, гра секвенції 

№4, послідовність 

№№3 

Протягом тижня, у 

класрум та Viber - 

групу 

5.05.2020 10.45 – 12.20 І дир. Теорія музики Елементи будови 

музичної мови 

Г.Смаглій ст.344-

346, гра секвенції 

№4, послідовність 

№№3 

Протягом тижня, у 

класрум та Viber - 

групу 

5.05.2020 12.30 – 14.05 І вок. Сольфеджіо Акордові 

послідовності з T, 

S, D та D7 

Побудувати 

послідовність, 

співати (D-dur), 

слуховий аналіз 

Протягом тижня, у 

класрум та Viber - 

групу 

6.05.2020 9.00 - 10.35 І струн. Теорія музики Елементи будови 

музичної мови 

Г.Смаглій ст.344-

346, гра секвенції 

№4, послідовність 

№№3 

Протягом тижня, у 

класрум та Viber - 

групу 

6.05.2020 10.45 – 12.20 ІІ  струн. Сольфеджіо Послідовності з 

акордами 

Побудувати та 

співати 

Протягом тижня, у 

класрум та Viber - 



 

гармонічного 

мажору 

послідовність (D-

dur), ОСШ № 55 

(напам.) 

групу 

6.05.2020 12.30 – 14.05 І дир. Сольфеджіо Хроматичні 

інтервали зб.2 – 

зм.7 

В.Писаревський № 

60 (напам.), 

слуховий аналіз 

Протягом тижня, у 

класрум та Viber - 

групу 

6.05.2020 14.10 – 14.55 І курс «Б» Виховна година Тема: «Пам’ятаймо 

минуле заради 

майбутнього» 

  

7.05.2020 15.00 – 16.35 IV теор., Лучан С. Педпрактика 

сольфеджіо 

 Акорди в 

тональності. 

Інтервали 

(визначення на 

слух) 

Підготувати план 

наступного уроку 

Протягом тижня, у 

Viber - групу 

8.05.2020 9.00 - 10.35 ІІ  струн. Гармонія Прохідні гармонії 

між ІІ7 та його 

оберненнями 

Б.Алексеєв № 165, 

послід. №1 ст.210 

Протягом тижня, у 

класрум та Viber - 

групу 

8.05.2020 10.45 – 12.20 І нар. «А» Теорія музики Елементи будови 

музичної мови 

Г.Смаглій ст.344-

346, гра секвенції 

№4, послідовність 

№№3 

Протягом тижня, у 

класрум та Viber - 

групу 

8.05.2020 12.30 – 14.05 І дух. та уд. Теорія музики Елементи будови 

музичної мови 

Г.Смаглій ст.344-

346, гра секвенції 

№4, послідовність 

№№3 

Протягом тижня, у 

класрум та Viber - 

групу 

       

       



            Дата           Години      Курс, Група          Предмет     Тема заняття  Домашнє      

завдання 

Терміни 

виконання 

12.05.2020 9.00.-.10.35 І естр. Теорія музики Елементи будови 

музичної мови 

Г.Смаглій ст.346-

348, гра секвенції 

№5, послідовність 

№№4 

Протягом тижня, у 

класрум та Viber - 

групу 

12.05.2020 10.45 – 12.20 І дир. Теорія музики Елементи будови 

музичної мови 

Г.Смаглій ст.346-

348, гра секвенції 

№5, послідовність 

№№4 

Протягом тижня, у 

класрум та Viber - 

групу 

12.05.2020 12.30 – 14.05 І вок. Сольфеджіо Характерні 

інтервали 

Побудувати та 

співати характерні 

інтервали (G), 

слуховий аналіз 

Протягом тижня, у 

класрум та Viber - 

групу 

13.05.2020 9.00 - 10.35 І струн. Теорія музики Елементи будови 

музичної мови 

Г.Смаглій ст.346-

348, гра секвенції 

№5, послідовність 

№№4 

Протягом тижня, у 

класрум та Viber - 

групу 

13.05.2020 10.45 – 12.20 ІІ  струн. Сольфеджіо Тризвук VI ступеня Побудувати та 

співати 

послідовність (F-

dur), ОСШ № 59 

(напам.) 

Протягом тижня, у 

класрум та Viber - 

групу 

13.05.2020 12.30 – 14.05 І дир. Сольфеджіо Складні види 

синкоп 

В.Писаревський № 

66 (напам.), 

слуховий аналіз 

Протягом тижня, у 

класрум та Viber - 

групу 

13.05.2020 14.10 – 14.55 І курс «Б» Виховна година Тема: «День 

Європи в Україні» 

  

14.05.2020 15.00 – 16.35 IV теор., Лучан С. Педпрактика 

сольфеджіо 

 Інтервали 

(визначення на 

слух). Спів вправ в 

розмірі 6/8 

Підготувати план 

наступного уроку 

Протягом тижня, у 

Viber - групу 



 

15.05.2020 9.00 - 10.35 ІІ  струн. Гармонія Прохідні гармонії 

між ІІ7 та його 

оберненнями 

Б.Алексеєв № 170, 

послід. №2 ст.210 

Протягом тижня, у 

класрум та Viber - 

групу 

15.05.2020 10.45 – 12.20 І нар. «А» Теорія музики Елементи будови 

музичної мови 

Г.Смаглій ст.346-

348, гра секвенції 

№5, послідовність 

№№4 

Протягом тижня, у 

класрум та Viber - 

групу 

15.05.2020 12.30 – 14.05 І дух. та уд. Теорія музики Елементи будови 

музичної мови 

Г.Смаглій ст.346-

348, гра секвенції 

№5, послідовність 

№№4 

Протягом тижня, у 

класрум та Viber - 

групу 



 

 

 

   Вівторок 12/05/2020    

1. 9.00-10.35 III- Хорове 
диригування  

Гармонія Модуляції в 
субдомінантовому  
напрямку. 

Гра модуляцій в формі періоду з 
D dur та d moll; Зробити 
гармонічний аналіз: Й.Гайдн. 
Соната D dur  ч.3; Задача № 412- 
(Б.Алєксєєв. Задачі з гармонії.) 

Протягом тижня,  
виконані завдання 

надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

2. 10.45-12.20 III- Акад.спів  Сольфеджіо  Варіантне 
розв’язання  ДД 

Співати задані акорди ДД з 
варіантами розв’язань в гарм.4-
голоссі по вертикалі; читка з листа 
вказаних 2-голосних вправ  
(И.Способин. Двухголосие и 
трехголосие.- М.,Музыка, 1991); 
вивчити диктант. 
 

 

Протягом тижня,  
виконані завдання 

надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

3. 12.30-14.05 IV- Ф-но 
(заміна) 

Сольфеджіо Практичні заняття Вивчити грати та співати романс С. 
Рахманинова (на вибір) , зробити 
гармонічний аналіз;  спів по 
вертикалі заданих модуляцій 
модуляцій в віддалені тональності. 

Протягом тижня,  
виконані завдання 

надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  



Велика 
перерва  

14.10-14.55 Вовчок Р (II- 
Хорове 
диригування)  

Гармонія Роль септакордів 
II ступеня в 
музичній формі. 
 

Гармонічний аналіз  романсу 
«Стояла я і слухала весну» 
К.Стеценка; № 294(11,12) – 
(Способін, І.Дубовський, 
С.Євсєєв, В.Соколов. Підручник 
гармонії); гармонізація на ф-но 
№ 32 (вибірково) –( 
Н.Соловйова.Вправи на 
фортепіано в курсі гармонії). 

Протягом тижня,  
виконані завдання 

надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

4. 15.00-16.35 Кромпотич Є 
IV- (Теорія 
музики) 

Пед. практика з сольфеджіо  Ритмічна та 
мелодична 
імпровізація 

Спів канонів на прикладі різних 
пісень, метро-ритмічна робота; 
складання тестових завдань та 
творчих вправ.   

Протягом тижня,  
виконані завдання 

надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

   Середа  13/05/2020    

1. 9.00-9.50 Бедей В  (II- 
Хорове 
диригування) 

Гармонія Роль септакордів 
II ступеня в 
музичній формі. 
 

Гармонічний аналіз  романсу 
«Стояла я і слухала весну» 
К.Стеценка; № 294(11,12) – 
(Способін, І.Дубовський, 
С.Євсєєв, В.Соколов. Підручник 
гармонії); гармонізація на ф-но 
№ 32 (вибірково) –( 
Н.Соловйова.Вправи на 
фортепіано в курсі гармонії). 

Протягом тижня,  
виконані завдання 

надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

 9.50-10.35 Ряшко А  (II- 
Хорове 
диригування) 

Гармонія Роль септакордів 
II ступеня в 
музичній формі. 
 

Гармонічний аналіз  романсу 
«Стояла я і слухала весну» 
К.Стеценка; № 294(11,12) – 
(Способін, І.Дубовський, 
С.Євсєєв, В.Соколов. Підручник 
гармонії); гармонізація на ф-но 
№ 32 (вибірково) –( 
Н.Соловйова.Вправи на 
фортепіано в курсі гармонії). 

Протягом тижня,  
виконані завдання 

надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  



2. 10.45-11.30 II- Хорове 
диригування 

Гармонія Роль септакордів 
II ступеня в 
музичній формі. 
 

Гармонічний аналіз  романсу 
П.І.Чайковський «Растворил я 
окно»; № 294(4) – (Способін, 
І.Дубовський, С.Євсєєв, 
В.Соколов. Підручник гармонії).  

Протягом тижня,  
виконані завдання 

надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

 11.35-12.20 Стець А  (II- 
Хорове 
диригування) 

Гармонія Роль септакордів 
II ступеня в 
музичній формі. 
 

Гармонічний аналіз  романсу 
«Стояла я і слухала весну» 
К.Стеценка; № 294(11,12) – 
(Способін, І.Дубовський, 
С.Євсєєв, В.Соколов. Підручник 
гармонії); гармонізація на ф-но 
№ 32 (вибірково) –( 
Н.Соловйова.Вправи на 
фортепіано в курсі гармонії). 

Протягом тижня,  
виконані завдання 

надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

3. 12.30-14.05 III- Струнно-
смичк. інстр. 
(заміна) 

Сольфеджіо Модуляція в 
напрямку Д 

Співати 2-голосний модулюючий 
диктант; побудувати та співати 
задані модулюючі  переходи,  по 
вертикалі. 

 

Протягом тижня,  
виконані завдання 

надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

4. 15.00-15.45 Приймич  І 
(II- Хорове 
диригування) 

Гармонія Роль септакордів 
II ступеня в 
музичній формі. 
 

Гармонічний аналіз  романсу 
«Стояла я і слухала весну» 
К.Стеценка; № 294(11,12) – 
(Способін, І.Дубовський, 
С.Євсєєв, В.Соколов. Підручник 
гармонії); гармонізація на ф-но 
№ 32 (вибірково) –( 
Н.Соловйова.Вправи на 
фортепіано в курсі гармонії). 

Протягом тижня,  
виконані завдання 

надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

 15.50-16.35 Лях Б  (II- 
Хорове 
диригування) 

Гармонія Роль септакордів 
II ступеня в 
музичній формі. 
 

Гармонічний аналіз  романсу 
«Стояла я і слухала весну» 
К.Стеценка; № 294(11,12) – 
(Способін, І.Дубовський, 
С.Євсєєв, В.Соколов. Підручник 
гармонії); гармонізація на ф-но 
№ 32 (вибірково) –( 

Протягом тижня,  
виконані завдання 

надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  



Н.Соловйова.Вправи на 
фортепіано в курсі гармонії). 

   Четвер 14/05/2020    

1. 9.00-10.35 I-Народні 
інструменти 
(Б) 

Сольфеджіо Гуцульський лад. 
Основні 7-ди від 
звуку. 

Продовжувати співати  гуцульський 
лад вгору та вниз від заданих звуків; 
вивчити напам’ять мелодії з 
гуцульським ладом, підібрати 
супровід; побудувати та співати 
вгору та вниз 7 видів 7-ду від 
заданих звуків. 

Протягом тижня,  
виконані завдання 
надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

2. 10.45-12.20 III- Хорове 
диригування 

Сольфеджіо  Вокальне та 
інструментальне 
3-голосся  

Спів 3-голосся №№130-132 ( 
И.Способин «Сольфеджио  
двухголосие , трехголосие»)гра та 
спів 3-голосного диктанту. 

Протягом тижня,  
виконані завдання 
надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

   П’ятниця 15/05/2020    

1. 9.00-10.35 II- Хорове 
диригування 

Сольфеджіо Ввідні септакорди 
(гармонічне 4-
голосся). 
 

Диктант грати та співати; акордову 
послідовність співати повертикалі в 
c moll та d moll; співати №35 
(В.Соколов. Многоголосное 
сольфеджио. М.,Музыка, 1962. 
 

Протягом тижня,  
виконані завдання 
надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  



2. 10.45-12.20 I-Народні 
інструменти 
(А) 

Сольфеджіо Гуцульський лад. 
Основні 7-ди від 
звуку. 

Продовжувати співати  гуцульський 
лад вгору та вниз від заданих звуків; 
вивчити напам’ять мелодії з 
гуцульським ладом, підібрати 
супровід; побудувати та співати 
вгору та вниз 7 видів 7-ду від 
заданих звуків. 

Протягом тижня,  
виконані завдання 
надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

3. 12.30-14.05 III- Акад.спів  Гармонія Септакорд II 
ступеня та його 
обернення . 

Аналіз  №№ 65-73 – 
(О.Скребкова,С.Скребков. 
Хрестоматія з гармонічного 
аналізу); гармонізувати № 294(3) 
-І.Способін, 
І.Дубовський,С.Євсєєв, 
В.Соколов. Підручник гармонії). 

Протягом тижня,  
виконані завдання 
надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

Велика 
перерва 

14.10-14.55 Драгула І  (II- 
Хорове 
диригування 

Гармонія Роль септакордів 
II ступеня в 
музичній формі. 
 

Гармонічний аналіз  романсу 
«Стояла я і слухала весну» 
К.Стеценка; № 294(11,12) – 
(Способін, І.Дубовський, 
С.Євсєєв, В.Соколов. Підручник 
гармонії); гармонізація на ф-но 
№ 32 (вибірково) –( 
Н.Соловйова.Вправи на 
фортепіано в курсі гармонії). 

Протягом тижня,  
виконані завдання 
надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

 

 

 

 

 

 

 



 

   Субота  16/05/2020    

1. 9.00-10.35 I-Народні 
інструменти 
(Б) 

Сольфеджіо Секвенції. Зб 5/3 в 
гармонічних 
ладах. Д4/3, Д2 в 
гармонічних 
зворотах. 

Побудувати та співати зб 5/3 в 
тональностях 1-3 знаки; диктант 
співати, грати супровід; акордову 
послідовність співати , визначати на 
слух Д7 з оберненням.  

Протягом тижня,  
виконані завдання 
надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

2. 10.45-12.20 III- Хорове 
диригування 

Сольфеджіо  Вокальне та 
інструментальне 
3-голосся  

Гра та спів  №133 ( И.Способин 
«Сольфеджио  двухголосие , 
трехголосие»); вивчити диктант, 
зробити творче завдання.  

Протягом тижня,  
виконані завдання 
надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

   Понеділок 18/05/2020    

1. 9.00-10.35 II- Хорове 
диригування 

Сольфеджіо Основний Д7 в 
гармонічному 4-
голоссі. 

Співати основний Д7 по вертикалі 
від різних м.п в тональностях 3 
ключові знаки, читка з листа заданих 
вправ; В.Моцарт. Хор з опери 
«Весілля Фігаро» -аналіз твору та 
спів 1-го з голосів  та гра інших. 

Протягом тижня,  
виконані завдання 
надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

2. 10.45-12.20 I-Народні 
інструменти 
(А) 

Сольфеджіо Секвенції. Зб 5/3 в 
гармонічних 
ладах. Д4/3, Д2 в 
гармонічних 
зворотах. 

Побудувати та співати зб 5/3 в 
тональностях 1-3 знаки; диктант 
співати, грати супровід; акордову 
послідовність співати , визначати на 
слух Д7 з оберненням 

Протягом тижня,  
виконані завдання 
надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  



3. 12.30-14.05 III- Акад.спів  Гармонія Стрибки при 
розв’язанені Д7 в 
Т. 

№ 106 – (Б.Алєксєєв. Задачі з 
гармонії);  гра хроматичної 
секвенції на заданий мотив; 
аналіз: Л.В.Бетховен. Соната для 
ф-но №10 Е dur,ч.2, тема варіацій. 

Протягом тижня,  
виконані завдання 
надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

Велика 
перерва 

14.10-14.55 Драгула І  (II- 
Хорове 
диригування 

Гармонія Роль септакордів 
II ступеня в 
музичній формі. 
 

Гармонічний аналіз  романсу 
П.І.Чайковський «Растворил я 
окно»; № 294(4) – (Способін, 
І.Дубовський, С.Євсєєв, 
В.Соколов. Підручник гармонії). 

Протягом тижня,  
виконані завдання 
надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

 

 

 

 

 

   Вівторок 19/05/2020    

1. 9.00-10.35 III- Хорове 
диригування  

Гармонія Модуляції в 
субдомінантовому  
напрямку. 

Гра модуляцій в 
субдомінантовому напрямоку з F 
dur та f moll; достворити період: 
ст.42 (нотний приклад 59) –
(Н.Соловйова. Вправи на 
фортепіано в курсі гармонії); 
гармонізувати №530 (2) - 
(І.Способін, 
І.Дубовський,С.Євсєєв, 
В.Соколов. Підручник гармонії). 

Протягом тижня,  
виконані завдання 

надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  



2. 10.45-12.20 III- Акад.спів  Сольфеджіо  II b1,  II6 b1 Гра та спів акордової послідовності 
з гармоніями неаполітанського 
тризвуку та секстакорду; диктант 
вивчити співати, підбір супроводу, 
читка з листа заданих вправ. 

Протягом тижня,  
виконані завдання 

надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

3. 12.30-14.05 IV- Ф-но 
(заміна) 

Сольфеджіо Закріплення 
вивченого 
матеріалу 

Побудова та спів заданих акордових 
послідовностей; спів різних  1-
голосних вправ з відхиленнями та 
модуляціями; запис 2-голосних 
диктантів з аудіофайлу. 

Протягом тижня,  
виконані завдання 

надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

Велика 
перерва  

14.10-14.55 Вовчок Р (II- 
Хорове 
диригування)  

Гармонія Роль септакордів 
II ступеня в 
музичній формі. 
 

Гармонічний аналіз  романсу 
П.І.Чайковський «Растворил я 
окно»; № 294(4) – (Способін, 
І.Дубовський, С.Євсєєв, 
В.Соколов. Підручник гармонії). 

Протягом тижня,  
виконані завдання 

надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

   Середа  20/05/2020    

1. 9.00-9.50 Бедей В  (II- 
Хорове 
диригування) 

Гармонія Роль септакордів 
II ступеня в 
музичній формі. 
 

Гармонічний аналіз  романсу 
П.І.Чайковський «Растворил я 
окно»; № 294(4) – (Способін, 
І.Дубовський, С.Євсєєв, 
В.Соколов. Підручник гармонії). 

Протягом тижня,  
виконані завдання 

надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  



 9.50-10.35 Ряшко А  (II- 
Хорове 
диригування) 

Гармонія Роль септакордів 
II ступеня в 
музичній формі. 
 

Гармонічний аналіз  романсу 
П.І.Чайковський «Растворил я 
окно»; № 294(4) – (Способін, 
І.Дубовський, С.Євсєєв, 
В.Соколов. Підручник гармонії). 

Протягом тижня,  
виконані завдання 

надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

2. 10.45-11.30 II- Хорове 
диригування 

Гармонія Повторення 
пройденого 
матеріалу 

Гармонічний аналіз заданих 
музичних прикладів; № 294(9) – 
(Способін, І.Дубовський, 
С.Євсєєв, В.Соколов. Підручник 
гармонії). 

Протягом тижня,  
виконані завдання 

надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

 11.35-12.20 Стець А  (II- 
Хорове 
диригування) 

Гармонія Роль септакордів 
II ступеня в 
музичній формі. 
 

Гармонічний аналіз  романсу 
П.І.Чайковський «Растворил я 
окно»; № 294(4) – (Способін, 
І.Дубовський, С.Євсєєв, 
В.Соколов. Підручник гармонії). 

Протягом тижня,  
виконані завдання 

надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

3. 12.30-14.05 III- Струнно-
смичк. інстр. 
(заміна) 

Сольфеджіо Модуляція в 
напрямку S 

 Побудувати та співати модуляції: 
C-F(f), A-D(d),  g-c  по вертикалі; 
читка з листа модулюючих вправ; 
диктант напамять,  підбір 
супроводу. 

 

Протягом тижня,  
виконані завдання 

надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

4. 15.00-15.45 Приймич  І 
(II- Хорове 
диригування) 

Гармонія Роль септакордів 
II ступеня в 
музичній формі. 
 

Гармонічний аналіз  романсу 
П.І.Чайковський «Растворил я 
окно»; № 294(4) – (Способін, 
І.Дубовський, С.Євсєєв, 
В.Соколов. Підручник гармонії). 

Протягом тижня,  
виконані завдання 

надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  



 15.50-16.35 Лях Б  (II- 
Хорове 
диригування) 

Гармонія Роль септакордів 
II ступеня в 
музичній формі. 
 

Гармонічний аналіз  романсу 
П.І.Чайковський «Растворил я 
окно»; № 294(4) – (Способін, 
І.Дубовський, С.Євсєєв, 
В.Соколов. Підручник гармонії). 

Протягом тижня,  
виконані завдання 

надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

   Четвер 21/05/2020    

1. 9.00-10.35 I-Народні 
інструменти 
(Б) 

Сольфеджіо Пентатоніка. 
Синкопа в розмірах 
2/4,3/4, 4/4. 

Вивчити напам’ять задані мелодії в 
маж. та мін. пентатоніці; 
імпровізація мелодій з 
синкопованим ритм. малюнком(2-3); 
Метро-ритмічна робота з снкопою в 
розмірах  2/4,3/4, 4/4. 

Протягом тижня,  
виконані завдання 
надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

2. 10.45-12.20 III- Хорове 
диригування 

Сольфеджіо  Двоголосся в 
ключах «До» 

Вивчити грати та співати 2-гол. 
вправи в ключах «До» ( зб. 
Н.Ладухин «Сольфеджио в ключах 
«До»); імпровізація мелодій та їх 
запис в ключах «До»,  

Протягом тижня,  
виконані завдання 
надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

   П’ятниця 22/05/2020    

1. 9.00-10.35 II- Хорове 
диригування 

Сольфеджіо Обернення Д7 в 
гармонічному 4-
голоссі. 

Грати та співати (2-ма варіантами) 
акордову послідовність в Ля та Фа 
мажорі; сольфеджувати 2-голосся 
№35 (И.Способин. Двухголосие и 
трехголосие.- М.,Музыка, 1991); 
диктант напамять, підібрати 
супровід. 
 

Протягом тижня,  
виконані завдання 
надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  



2. 10.45-12.20 I-Народні 
інструменти 
(А) 

Сольфеджіо Пентатоніка. 
Синкопа в розмірах 
2/4,3/4, 4/4. 

Вивчити напам’ять задані мелодії в 
маж. та мін. пентатоніці; 
імпровізація мелодій з 
синкопованим ритм. малюнком(2-3); 
Метро-ритмічна робота з снкопою в 
розмірах  2/4,3/4, 4/4. 

Протягом тижня,  
виконані завдання 
надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

3. 12.30-14.05 III- Акад.спів  Гармонія Стрибки при 
розв’язанені Д7 в Т 

Аналіз  №№ 65-73 – 
(О.Скребкова,С.Скребков. 
Хрестоматія з гармонічного 
аналізу); гармонізувати № 294(3) 
-І.Способін, 
І.Дубовський,С.Євсєєв, 
В.Соколов. Підручник гармонії). 

Протягом тижня,  
виконані завдання 
надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

Велика 
перерва 

14.10-14.55 Драгула І  (II- 
Хорове 
диригування 

Гармонія Роль септакордів 
II ступеня в 
музичній формі. 
 

Гармонічний аналіз  романсу 
П.І.Чайковський «Растворил я 
окно»; № 294(4) – (Способін, 
І.Дубовський, С.Євсєєв, 
В.Соколов. Підручник гармонії). 

Протягом тижня,  
виконані завдання 
надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

 

                                 Субота  23/05/2020    

1. 9.00-10.35 II- Хорове 
диригування 

Сольфеджіо Прохідні гармонії 
між Д7 та його 
оберненнями. 

Грати та співати в гармонічному 
4-голоссі (2-ма варіантами) 
прохідні гармонії між D7  та його 
оберненнями в Ре мінорі та Соль 
мажорі; сольфеджувати верхній 
голос, всі інші голоси грати у 
творі «Ave verum» Ш.Гуно; 
диктант співати, достворити 2 
частину. 
 

Протягом тижня,  
виконані завдання 
надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  



2. 10.45-12.20 I-Народні 
інструменти 
(А) 

Сольфеджіо 
 
 

Тональності В, g. 
Септіми на 
ступенях мажору 
та мінору   

Співати секвенції з септимами; в 
тональностях В, g читка з листа 1-
голосних вправ; диктант співати з 
супроводом; інтервальна 
послідовність транспонувати 1-2 
знаки. 

Протягом тижня,  
виконані завдання 
надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

3. 12.30-14.05 III- Акад.спів  Гармонія Стрибки при 
розв’язанні II7 та 
його обернень. 

Гра акордової послідовності в As 
dur в розмірі 6/8 у строгій та 
вільній фактурі. Перегармонізація 
заданих мелодій. 

Протягом тижня,  
виконані завдання 
надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

Велика 
перерва 

14.10-14.55 Драгула І  (II- 
Хорове 
диригування 

Гармонія Повторення 
пройденого 
матеріалу 

Гармонічний аналіз заданих 
музичних прикладів; № 294(9) – 
(Способін, І.Дубовський, 
С.Євсєєв, В.Соколов. Підручник 
гармонії). 

Протягом тижня,  
виконані завдання 
надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

 

 

   Вівторок 26/05/2020    



1. 9.00-10.35 III- Хорове 
диригування  

Гармонія Повторення 
пройденого 
матеріалу. 

Гра модуляцій з мажору та 
мінору в субдомінантовому та 
домінантовому  напрямках; пере 
гармонізація мелодій; аналіз 
художніх творів. 

Протягом тижня,  
виконані завдання 

надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

2. 10.45-12.20 III- Акад.спів  Сольфеджіо  Альтеровані акорди 
в гармонічних 
послідовностях. 

Гра та спів акордових  
послідовностей  з альтерованими 
акордами; диктант вивчити співати, 
підбір супроводу, читка з листа 
заданих вправ. 

Протягом тижня,  
виконані завдання 

надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

3. 12.30-14.05 IV- Ф-но 
(заміна) 

Сольфеджіо Повторення 
пройденого 
матеріалу. 

Спів вивчених романсів з 
супроводом; Читка 1-та 
багатоголосних вправ; запис 2-
голосних диктантів з аудіофайла; 
побудова письмових завдань від 
звуку та в тональностях.  

Протягом тижня,  
виконані завдання 

надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

Велика 
перерва  

14.10-14.55 Вовчок Р (II- 
Хорове 
диригування)  

Гармонія Повторення 
пройденого 
матеріалу  

Гармонічний аналіз заданих 
музичних прикладів; № 294(9) – 
(Способін, І.Дубовський, 
С.Євсєєв, В.Соколов. Підручник 
гармонії). 

Протягом тижня,  
виконані завдання 

надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

   Середа  27/05/2020    



1. 9.00-9.50 Бедей В  (II- 
Хорове 
диригування) 

Гармонія Повторення 
пройденого 
матеріалу  

Гармонічний аналіз заданих 
музичних прикладів; № 294(9) – 
(Способін, І.Дубовський, 
С.Євсєєв, В.Соколов. Підручник 
гармонії). 

Протягом тижня,  
виконані завдання 

надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

 9.50-10.35 Ряшко А  (II- 
Хорове 
диригування) 

Гармонія Повторення 
пройденого 
матеріалу  

Гармонічний аналіз заданих 
музичних прикладів; № 294(9) – 
(Способін, І.Дубовський, 
С.Євсєєв, В.Соколов. Підручник 
гармонії). 

Протягом тижня,  
виконані завдання 

надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

2. 10.45-11.30 II- Хорове 
диригування 

Гармонія Повторення 
пройденого 
матеріалу 

Плагальні звороти з ІІ7 та його 
оберненням;  гра акордових 
послідовностей, секвенційних 
ланок; гармонізація заданих 
мелодій.  

Протягом тижня,  
виконані завдання 

надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

 11.35-12.20 Стець А  (II- 
Хорове 
диригування) 

Гармонія Повторення 
пройденого 
матеріалу  

Гармонічний аналіз заданих 
музичних прикладів; № 294(9) – 
(Способін, І.Дубовський, 
С.Євсєєв, В.Соколов. Підручник 
гармонії). 

Протягом тижня,  
виконані завдання 

надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

3. 12.30-14.05 III- Струнно-
смичк. інстр. 
(заміна) 

Сольфеджіо Модуляція в 
напрямку S 

Співати та грати задані модуляції; 
читказ листа, підбір супроводу;  
№63 грати та співати 1 з голосів, 
аналіз вправи (И.Способин 
«Сольфеджио» 2-3 голосие) 

Протягом тижня,  
виконані завдання 

надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  



4. 15.00-15.45 Приймич  І 
(II- Хорове 
диригування) 

Гармонія Повторення 
пройденого 
матеріалу  

Гармонічний аналіз заданих 
музичних прикладів; № 294(9) – 
(Способін, І.Дубовський, 
С.Євсєєв, В.Соколов. Підручник 
гармонії). 

Протягом тижня,  
виконані завдання 

надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

 15.50-16.35 Лях Б  (II- 
Хорове 
диригування) 

Гармонія Повторення 
пройденого 
матеріалу  

Гармонічний аналіз заданих 
музичних прикладів; № 294(9) – 
(Способін, І.Дубовський, 
С.Євсєєв, В.Соколов. Підручник 
гармонії). 

Протягом тижня,  
виконані завдання 

надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

   Четвер 28/05/2020    

1. 9.00-10.35 I-Народні 
інструменти 
(Б) 

Сольфеджіо Розмір 3/8 Співати вправи в розмірі 3/8; 
диктант співати та записати  2-
голос; побудувати акордову 
послідовність в тональностях 1-2 
знаки мінору; метро-ритмічна 
робота в розмірі 3/8, ритмічне 2-
голосся. 

Протягом тижня,  
виконані завдання 
надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

2. 10.45-12.20 III- Хорове 
диригування 

Сольфеджіо  Предйом. 
Гармонічні ноти. 

Диктант вивчити; співати задану 
акордову послідовність в A dur з 
неакордовими звуками;  вивчити 
співати та грати хорову обробку  
«Щедрик» М.Леонтовича.   
 

Протягом тижня,  
виконані завдання 
надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

   П’ятниця 29/05/2020    

1. 9.00-10.35 II- Хорове 
диригування 

Сольфеджіо Тризвук III ступеня, 
VII6, D з секстою. 
 

Спів мажорних гам вгору та вниз 
(1-3знаки) з супроводом; 
акордову послідовність в Ре 

Протягом тижня,  
виконані завдання 
надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  



мажорі грати та співати; грати та 
співати «Англійську колискову». 

 
 

2. 10.45-12.20 I-Народні 
інструменти 
(А) 

Сольфеджіо Розмір 3/8 Співати вправи в розмірі 3/8; 
диктант співати та записати  2-
голос; побудувати акордову 
послідовність в тональностях 1-2 
знаки мінору; метро-ритмічна 
робота в розмірі 3/8, ритмічне 2-
голосся. 

Протягом тижня,  
виконані завдання 
надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

3. 12.30-14.05 III- Акад.спів  Гармонія Стрибки при 
розв’язанні II7 та 
його обернень 

Гармонічний аналіз  романсу 
П.І.Чайковський «Растворил я 
окно»;  № 294(4) – (Способін, 
І.Дубовський, С.Євсєєв, 
В.Соколов. Підручник гармонії); 
Гармонізація на ф-но № 32 
(вибірково) –( Н.Соловйова. 
Вправи на фортепіано в курсі 
гармонії). 

Протягом тижня,  
виконані завдання 
надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

Велика 
перерва 

14.10-14.55 Драгула І  (II- 
Хорове 
диригування 

Гармонія Повторення 
пройденого 
матеріалу 

Гармонічний аналіз заданих 
музичних прикладів; № 294(9) – 
(Способін, І.Дубовський, 
С.Євсєєв, В.Соколов. Підручник 
гармонії). 

Протягом тижня,  
виконані завдання 
надсилати у 
«GoogleСlassRoom»  

 

 

 


