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6 грудня 2017 року було проведено відкрите заняття з навчання гри на 

музичних інструментах зі 

студентами 134 групи Скідченко В.І. 

та Стрельченко Д.Г. Тихолізом 

Богданом Миколайовичем  на тему: 

«Гами До-, Соль-мажор. 

Український народний танець 

«Гопак». Метою заняття було 

вивчити грати в повільному темпі 

український народний танець 

«Гопак»; розвивати техніку гри на 

баяні, вміння грати і співати пісні з 

програми початкових класів; готувати студентів до проведення практичних 

уроків у школі; прищеплювати любов до українських народних пісень і 

танців. 

Епіграфом заняття стали слова відомого німецького композитора, 

диригента і піаніста Карла Вебера: 

«Музика – справжня загальна 

людська мова».  

Для перевірки знань студентам 

були запропоновані  такі завдання: 

- гра гами До-мажор, коротке 

арпеджіо, тризвуки штрихами легато і 

стакато; 

- гра гами Соль-мажор у різних 

темпах. 

- аналіз пісні «Морозець», муз. 

Б.Фільц; 

- гра і спів пісні «Морозець»; 

- фізкультхвилинка з музично-ритмічними рухами. 

Виконуючи дані завдання студенти показали вміння грати гами у різних 

темпах із штрихами легато і стакато; аналізувати пісню, грати і співати її, 

закріпили  вміння проводити музичні 

фізкультхвилинки з учнями 

початкових класів. 

Під час аналізу перевірки 

домашнього завдання викладач вказав 

на правильне ведення міха, точне 

виконання ритмічного малюнку. 

Під час вступної бесіди про 

український народний танець «Гопак»  

викладач змалював  яскраві картини, 



що розкривають волелюбність, героїзм, дотепність українського народу, 

вказав, що ця «картина танцю» подана відповідно до запису гопака на платів-

ці шкільної фонохрестоматії. Зовсім не обов'язково переказувати її учням. 

Але, слухаючи музику, учні повинні усвідомити, що гопак — танець запальний, 

веселий і  характер його виконання цілком відповідає характеру музики, яка 

ніби вказує на танець солістів, пар і загальний танець. Учитель повинен 

зосередити на цьому увагу учнів або попередньою розмовою, або запитаннями 

після того, як буде прослухана 

музика. З цікавою інформацією про 

танець «Гопак» виступила студентка 

Стрельченко Д.Г. 

Виразно, емоційно, жваво  та 

весело прозвучав показ танцю 

викладачем. 

 Під час аналізу студенти 

визначали тональність, розмір, 

динамічні відтінки, темп твору, 

читали ноти. 

Вивчення танцю «Гопак» здійснювався музичними фразами.  Викладач 

пояснив теоретично і студенти виконали практично синкопу (зміщення 

акценту з сильної долі на слабку). 

Для закріплення, вироблення вмінь студенти працювали над ритмічним 

виконанням танцю у повільному темпі.  

Повторення пісень із репертуару початкових класів пройшло у вигляді 

маленького концерту для батьків. Студенти грали і співали такі пісні: 

- В.Верховинець, «Печу, печу хлібчик»; 

- А.Басова, «Пісенька про букви»; 

- Українська народна пісня «Ой минула вже зима»; 

- А.Філіпенко, «Подарунок мамі». 

На кінець заняття викладачем було запропоновано переглянути і 

проаналізувати  український народний танець «Гопак» у виконанні 

професійного колективу. Студенти дали відповідь на такі питання: 

- Який характер музики? 

- Як видозмінюється мелодія  танцю? 

- Ваші враження від 

перегляду відеозапису? 

Для самостійної роботи студентам 

було запропоновано вивчити грати 

український народний танець «Гопак», 

підготувати реферативне повідомлення 

про народні танці свого регіону. 

Дане заняття показало, що 

студенти мають достатній рівень знань 

і умінь  та готові до проведення 

практичних уроків у школі. 


