
 

 

 



 
 

 

 



 

1. Опис навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

 

Найменування показників  
Галузь знань,  

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів - 5 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 

 
Обов’язкова  

 
Спеціальність: 

014 Середня освіта 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 014.13 Середня освіта 

(Музичне мистецтво). 

 

Рік підготовки: 

1 й  

Семестр 

Загальна кількість годин - 

150 

1  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2  

самостійної роботи 

студента - 4 

Ступінь: 

бакалавра 

- - 

Практичні, семінарські 

50 год.  

Самостійна робота 

100 год. - 

Вид контролю: іспит 

 
Мова навчання – українська  

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 

становить: для денної форми навчання – 50 год. – аудиторні заняття, 100 год. – самостійна робота (30% / 

70%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 
Мета курсу: формування в майбутніх учителів музичного мистецтва вільної слухової 

орієнтації в музичному матеріалі, уміння слухати й сприймати музику в усіх її компонентах; 

систематизованих знань з гармонії як важливого засобу музичної виразності та практичних 

вмінь щодо їх творчого використання. 

 Завдання курсу: «Музично-теоретичні дисциплін (сольфеджіо): методичні: формування 

системного ставлення до музики, як комплексу художніх засобів, розвиток здібності 

сприймання та усвідомлення висотних, ладових, метро ритмічних чинників звукової матерії, 

гармонічних засобів і гармонічних процесів, поліфонічних прийомів та форм їх втілення, 

формування уміння запам’ятовувати музичну інформацію; пізнавальні: студенти повинні знати 

художній зміст музичних творів, що аналізуються, їх музично-естетичні особливості, 

орієнтуватись у стильових рисах музичних фрагментів, що підлягають інтонаційному, метро-

ритмічному аналізу, володіти базовими музично-теоретичними знаннями; практичні: вміння 

працювати з музичним матеріалом, інтонувати звукоряди гам, ладів, акорди, їх послідовності, 

сольфеджувати одно-, двох, трьох та чотириголосні фрагменти музичних творів, інструктивний 

матеріал, визначати на слух відповідні завдання, оперувати теоретичними поняттями, вміти 

відтворювати музичну інформацію по пам’яті, вміти грамотно записувати по пам’яті музику. 

Навчальна дисципліна складається з 5-и кредитів. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувач набуде таких компетентностей: 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

ЗК1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 6. Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях. 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
ФК 2. Здатність до розуміння сутнісних особливостей предметної області та оперування 

професійною термінологією у галузі музичного мистецтва.  

ФК 4. Здатність розкривати системно-структурні зв’язки музикознавчих, музично-педагогічних, 

культурологічних, частково-методичних понять. 

ФК 8. Здатність до засвоєння знань у галузі музично-теоретичних дисциплін та усвідомлення 

їхнього взаємозв’язку з практикою музичної діяльності. 

Програмні результати навчання:  
ПРН 1. Знає музичну термінологію, розуміє основні концепції, теорії та загальну 

структуру музикознавчих наук.  

ПРН 7. Демонструє  уміння вирішувати  музично-педагогічні проблеми, оригінальність і 

гнучкість творчого мислення у процесі конструювання, інтерпретації та реалізації 

музично-педагогічних ситуацій.   

ПРН 8. Виявляє здатність до самоактуалізації, саморозвитку та самокорекції у процесі  

мистецької й музично-педагогічної діяльності. 

ПРН 19. Здатний  вчитися впродовж життя і вдосконалювати з високим рівнем 

автономності набуту під час навчання  кваліфікацію. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

(денна форма навчання) 

Сольфеджіо:  

Кредит 1. Музична фонетика та нотна графіка 

Тема 1. Музичний звук. 

Тема 2. Нотне письмо.  

Тема 3. Інтервали. Акорди  

Кредит  2. Музична морфологія. Метроритм 

Тема 4. Метр. Ритм. Розмір.   



Тема 5. Ритмічні рисунки. 

Кредит 3. Музична морфологія. Лад 

Тема 6. Лад і тональність. 

Тема 7. Історичні ладові різновиди 

Тема 8. Ладо-гармонічна система. 

Кредит 4. Музична морфологія. Інтервали і акорди в ладу 

Тема 9. Інтервали та акорди в натуральних мажорі і мінорі. 

Тема 10. Інтервали та акорди в різновидах мажору та мінору. 

Кредит  5. Музичний синтаксис 

Тема 11. Прості музичні форми. 

Тема 12. Складні музичні форми. 

Тема 13. Багаточастинні та циклічні музичні форми. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усь у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Музична фонетика та нотна графіка 

Тема 1. Музичний звук.  10  2   8 

Тема 2. Нотне письмо.   10  4   6 

Тема 3. Інтервали. Акорди.  10  4   6 

Усього за 1 кредит: 30  10   20 

Кредит  2. Музична морфологія. Метроритм 

Тема 4. Метр. Ритм. Розмір.  14  4   10 

Тема 5. Ритмічні рисунки.  16  6   10 

Усього за 2 кредит: 30  10   20 

Кредит 3. Музична морфологія. Лад 

Тема 6. Лад і тональність.  10  4   6 

Тема 7. Історичні ладові різновиди.  10  4   6 

Тема 8. Ладо-гармонічна система.  10  2   8 

Усього за 3 кредит: 30  10   20 

Кредит 4. Музична морфологія. Інтервали і акорди в ладу 

Тема 9. Інтервали та акорди в натуральних 

мажорі і мінорі. 

14  4   10 

Тема 10. Інтервали та акорди в різновидах 

мажору та мінору. 

16  6   10 

Усього за 4 кредит: 30  10   20 

Кредит  5. Музичний синтаксис 

Тема 11. Прості музичні форми. 8  2   6 

Тема 12. Складні музичні форми. 10  4   6 

Тема 13. Багаточастинні та циклічні музичні 

форми. 

12  4   8 

Усього за 5 кредит: 30  10   20 

Усього годин: 150  50   100 

 

5. Теми лекційних занять 

Робочим планом не передбачено 

6. Теми практичних занять 

№ Назва теми Кількість 



п/п годин 

Кредит 1. Музична фонетика та нотна графіка 

1. Тема 1. Музичний звук. 2 

2. Тема 2. Нотне письмо.   4 

3. Тема 3. Інтервали. Акорди. 4 

Кредит  2. Музична морфологія. Метроритм 

4.  Тема 4. Метр. Ритм. Розмір. 4 

5. Тема 5. Ритмічні рисунки. 6 

Кредит 3. Музична морфологія. Лад 

6. Тема 6. Лад і тональність. 4 

7. Тема 7. Історичні ладові різновиди. 4 

8. Тема 8. Ладо-гармонічна система. 2 

 Кредит 4. Музична морфологія. Інтервали і акорди в ладу  

9. Тема 9. Інтервали та акорди в натуральних мажорі і мінорі. 4 

10. Тема 10. Інтервали та акорди в різновидах мажору та мінору. 6 

 Кредит 5. Музичний синтаксис  

11. Тема 11. Прості музичні форми. 2 

12. Тема 13. Складні музичні форми. 4 

13. Тема 14. Багаточастинні та циклічні музичні форми. 4 

Усього: 50 

7. Лабораторні заняття 

Робочим планом не передбачено 

8. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Кредит 1. Музична фонетика та нотна графіка 

1. Тема 1. Музичний звук. 8 

2. Тема 2. Нотне письмо.   6 

3. Тема 3. Інтервали. Акорди. 6 

Кредит  2. Музична морфологія. Метроритм 

4.  Тема 4. Метр. Ритм. Розмір. 10 

5. Тема 5. Ритмічні рисунки. 10 

Кредит 3. Музична морфологія. Лад 

6. Тема 6. Лад і тональність. 6 

7. Тема 7. Історичні ладові різновиди. 6 

8. Тема 8. Ладо-гармонічна система. 8 

 Кредит 4. Музична морфологія. Інтервали і акорди в ладу  

9. Тема 9. Інтервали та акорди в натуральних мажорі і мінорі. 10 

10. Тема 10. Інтервали та акорди в різновидах мажору та мінору. 10 

 Кредит 5. Музичний синтаксис  

11. Тема 11. Прості музичні форми. 6 

12. Тема 13. Складні музичні форми. 6 

13. Тема 14. Багаточастинні та циклічні музичні форми. 8 

Усього: 100 

 

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Сольфеджіо: 
Підготовка та захист контрольної роботи 

Теми контрольних робіт 



1. Елементи сольфеджіо в музичній педагогіці М. Леонтовича. 

2. Елементи сольфеджіо в музичній педагогіці К. Стеценка. 

3. Сольфеджування прикладів музичних обробок Я. Степового. 

4. Створення музичних зразків за ритмічними схемами-модулями. 

5. Створення мелодичних зразків за принципами моделювання. 

6. Сольфеджування у ключах «до» і «фа» 

10. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 
СУМА 

БАЛІВ 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і 

навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й 

підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і фронтальне 

опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є систематична 

перевірка розуміння та засвоєння програмового матеріалу, виконання практичних. 

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального 

підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.  

Використовуються методи усного і письмового контролю, які мають сприяти 

підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. 

Контроль знань та вмінь студентів з дисципліни «Музично-теоретичні дисципліни (сольфеджіо, 

гармонія)»   здійснюють шляхом виконання тестових завдань, контрольних робіт, контрольних 

завдань,    підготовки та виступу на практичних  заняттях, участі практичній роботі, виконанні 

індивідуальних завдань.  

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння студентом 

програмового матеріалу кредиту. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно коли студент в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно дав 

відповідь на усі тестові завдання.  

Студенту виставляється дуже добре якщо студент достатньо повно володіє навчальним 

матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в 

основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при 

цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої 

глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні 

помилки. Правильно дав відповідь на більшість тестових завдань.  

Студенту виставляється добре якщо студент в цілому володіє навчальним матеріалом 

викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без 

глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної 

літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно дав 

відповідь на половину тестових завдань. 



Студенту виставляється достатньо коли студент не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під 

час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань 

та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість 

тестових завдань.  

Студенту виставляється мінімальний задовільно коли студент частково володіє 

навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів 

та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі 

тестові завдання.  

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 250 до 500 балів (за 5 кредитів), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 5 крд. 

 

 

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б. 

 

11. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: завдання до 

практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  (зокрема есе, реферати), 

презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи. 

12. Методи навчання 
1. Інтонування, сольфеджування, слуховий аналіз, диктанти  

2. Спостереження музично-інтонаційних явищ та порівняння 

3. Метод ладо-інтонаційного аналізу. 

4. Повідомлення нових знань про музичну систему, стилі, жанри, прийоми розвитку музичного 

слуху, ритму, пам’яті.  

5. Метод ритмо-інтонаційного аналізу. 

6. Метод самовиховання, самоорганізації 

7. Особистий приклад 

8. Синтетичний (індуктивний) та аналітичний (дедуктивний) підхід 

9. Використання наочності – нотного матеріалу, музичних ілюстрацій 

10. Бесіди, розповідь, пояснення, дискусія, гармонічний аналіз, інтонаційний аналіз. 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Афоніна О.С. Сольфеджіо: навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів. Вінниця: Нова Книга, 2013. 224 с.: ноти. 

2. Барська З.М. Гармонічне сольфеджіо на основі української музики. Частина 1. 

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2017. 80 с. 

3. Блинський Е., Олендарев О. Музичний диктант. Київ: Музична Україна, 1976. 

4. Диктанти на матеріалі музики Микола Лисенка / авт.-укл. Дар’я Романець. Вінниця: Нова 

Книга, 2016. 76 с.: ноти. 

5. Калашник М. Уроки елементарної теорії музики: Навчальний посібник. Харків, 2004. 

Поточне оцінювання та самостійна робота КР 

Накопичув

альні 

бали/сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
20 500/100 

35 30 35 50 50 25 25 30 

Т9 Т10 Т11 Т12 Т13      

50 50 30 25 25    20  



6. Павленко Т. Сольфеджіо на основі українських народних пісень. К.: Музична Україна, 

2011. 111 с. 

7. Павленко Т. Сольфеджіо на основі українських народних пісень: Навчальний посібник. 

Київ, 2015. 

8. Побережна Г.І., Щериця Т.В. Загальна теорія музики: Підручник. К.: Вища шк., 2004. 

9. Смаглій Г., Маловик Л. Основи теорії музики. Харків, 2005. 

10. Сольфеджіо: підручник: у 4-х частинах. / Г. А. Смаглій. - 3-е вид. випр., допов. Х. : Факт, 

2005.  

 

Допоміжна 

1. Афоніна О.С. Сольфеджіо на основі сучасної, естрадної та джазової музики: навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вінниця: Нова Книга, 2013. 148 с.: 

ноти. 

2. Булгаков Ю., Дубінін І., Малиновськая І. Музичні диктанти. Одноголосся та двоголосся. 

К.:Мелосвіт, 2007. 154 с. 

3. Виноградов Г.С. Елементарна теорія музики і сольфеджіо (в 2 частинах). Київ, 1971, 

1972. 

4. Локарєва Ю.В., Свещинська Н.В. Навчально-методичний посібник «Теорія музики: 

питання методики. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2010. 

5. Павлюченко С. Елементарна теорія музики. К., 1980. 

6. Побережна Г.І., Щериця Т.В. Українська народна пісня: Навч.-метод. посіб. з сольфеджіо. 

К.: Вища шк., 2006. 151с.  

7. Шип С. Музична форма від звуку до стилю: Навч. посіб. К, 1998. 

8. Юцевич Ю.Є. Музика. Словник-довідник. Тернопіль. Навчальна книга – Богдан, 2003. 

 

 

14. Інформаційні ресурси 
 1. Турнєєв С. Музичний диктант. Методичний посібник з навчального курсу «Сольфеджіо». 

Харків. 2017. 64 с. URL:  https://repo.num.kharkiv.ua/bitstream/123456789/525/1/turneev.pdf 

2. https://studfile.net/preview/5460898/page:4/ 
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