
 

Силабус навчальної дисципліни 

Назва дисципліни: Сольфеджіо 

Рівень вищої освіти: перший /бакалаврський/ рівень 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво 

Назва освітньо-професійної програми: Інструментально-оркестрове мистецтво 

Сторінка курсу в Moodle: https://moodle.mfknukim.mk.ua/course/view.php?id=772 

Рік навчання: І Семестр: І, ІІ 

Викладач: Левченко А. В. (практичні, підсумковий контроль) 

 

Опис навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна Сольфеджіо є вибірковою освітньою компонентою 

навчального плану як вибіркова складова, що дає можливість створити 

індивідуальну освітню траєкторію.  

Після вибору ця дисципліна стає для студента обов’язковою й спрямована 

на формування вільної слухової орієнтації в музичному матеріалі, розвиток 

різних видів музичного слуху (мелодичного, тембрового, ладового, 

гармонічного, поліфонічного) та інших музичних здібностей (відчуття метро-

ритму, музичної памя’ті, музично-слухових уявлень); уміння слухати та 

сприймати музику в усіх її компонентах. 

Мета: формування вільної музично-теоретичної орієнтації в музичному 

матеріалі, уміння слухати, сприймати і відтворювати музику в усіх її 

компонентах. 

Завдання: 

− опанувати музично-теоретичний матеріал у обсязі елементарної теорії 

музики; 

− розвинути здібності сприймання та усвідомлення висотних і ладових 

співвідношень звуків, інтервалів, акордів; 

− розвинути здібності сприймання та усвідомлення метричної організації, 

ритмічної послідовності та ритмічних сполучень; 

− розвинути здібності сприймання та усвідомлення гармонічних засобів і 

гармонічних процесів, поліфонічних прийомів та форми їх втілення; 

− сформувати початкові уявлення про фактуру виконання музичних творів; 

− оволодіти умінням запам’ятовувати музичну інформацію; 

− навчити відтворювати музику по пам’яті. 

  
 

  
Миколаївська філія Київського національного 

університету культури і мистецтв 

 

КАФЕДРА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

 



Предметом є вивчення основ елементарної теорії музики; формування 

звуковисотного і ладового відчуття музичної мови; розвиток музичного слуху і 

навичок інтонування мелодії, інтервалів, акордів. 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

 

Кількість 

кредитів 

Загальна 

кількість 

годин 

Аудиторних 

годин 

Самостійної 

роботи 

студента 

Вид 

підсумкового 

контролю 

6 180 79 101 Залік, іспит 

Тематичний план навчальної дисципліни 

  
Назва теми, опис теми, завдання для 

самостійної роботи 

К-сть 

годин 

Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання Оцінка 

(бали) 

Тема 1.1. Музичний стрій. 
Темперований стрій. 
Енгармонізм звуків. 

Мистецтво як естетичне опанування 
людиною навколишнього світу. Види 
мистецтв: зображальні та виражальні; 
динамічні та статичні; часові та 
просторові; слухові та зорові. 
Специфіка музичного мистецтва: 
інтонаційно-часова природа. Музична 
інтонація як засіб відтворення змісту 
музичного твору. 
Мелодія, гармонія, лад, ритм, темп, 
динаміка – найважливіші складові 
елементи музичної мови, її основні 
засоби виразності. 
Музичний звук. Фізичні властивості 
звука: висота (частота коливань), сила 
(амплітуда коливань), тривалість 
(довгочасність коливань), тембр 
(забарвлення звуку). Виражальне 
значення, фізичні властивості звука. 
Натуральний звукоряд. Несфокусовані 
звуки (дзвони), неінтоновані звуки 
(шуми). Музичний стрій. Виникнення 
нерівномірно-темперованих строїв 
(піфагорів стрій, «чистий» стрій). 
Енгармонізм звуків. Поява рівномірно-
полутонової темперації (Дж.Ланфранко, 
М.Мерсенн, А.Беркмейстер). 

2 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

 

2 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

 

Тема 1.2. Інтервали. Кількісна і якісна 
величина інтервалів. 

Інтервал як висотне співвідношення 
ступенів звукоряду. Ступенева 
(кількісна) і тонова (якісна) величина 
інтервалів. Прості та складні інтервали, 
їх побудова. 
Інтервал як засіб для створення 
музичного образу. 

2 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

 

2 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

 



Мелодичні та гармонічні інтервали. складання реферату; 

вирішення завдань 

Тема 1.3. Обернення інтервалів. 

Консонуючі і дисонуючі інтервали. 

Форми існування інтервалів. Обернення 

інтервалів: правила і закономірності. 

Поняття консонансу та дисонансу, їх 

драматургічна виражальна роль на 

різних етапах розвитку музичного 

мистецтва. 

1 практичне Опитування, перевірка 

роботи  ситуаційні 

завдання 

 

2 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

 

Тема 1.4. Лад. Стійкі і нестійкі звуки. 

Мажорний і мінорний лад. 

Загальне поняття ладу. Стійкість і 

нестійкість. Звукоряд ладу. Мажор, 

мінор та їх різновиди. Функціональне 

співвідношення ступенів ладу. 

Тетрахорди. Старовинні лади, їх 

різновиди. 

Лади народної музики: пентатоніка, 

іонійський, міксолідійський, 

лідійський, еолійський, дорійський, 

фрігійський, гуцульський, думний,  

угорський та інші. Мажоро-мінор в 

народній українській музиці. Історія 

формування мажоро-мінору: епоха 

високого Відродження ХVІ ст. – період 

кристалізації мажоро-мінорної системи; 

ХVІІ - І пол. ХVІІІ ст. – початковий 

етап функціонування даної системи; 

епоха класицизму - розквіт мажоро-

мінорної системи; II пол. XIX ст. – 

початок поступового руйнування 

системи; XX ст. – становлення нових 

ладових систем. 

1 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

 

2 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

 

Тема 1.5. Тональність. 

Кварто-квінтове коло. 

Тональність як звуковисотне 

положення ладу. Кварто-квінтове коло 

мажорних і мінорних тональностей. 

Ключові знаки. Ладо-тональне 

транспонування. Визначення 

тональності музичного твору. 

Виражальна роль тональності в музиці. 

Поняття головної та побічної 

тональності. Аналіз тональних планів у 

творі як відбиття структурних розділів 

музичної форми.  

Поняття «кольорового слуху». 

«Кольорова» шкала тональностей – М. 

Римський-Корсаков, О.Скрябін. 

1 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

 

2 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

 

Тема 1.6. Паралельні і однойменні 2 практичне Опитування, перевірка  



тональності. 

Паралелізм тональностей мажору та 

мінору. Спорідненість паралельних 

тональностей. Перемінні мажоро-

мінорні лади в українській народно-

пісенній музиці. Взаємодія 

однойменних тональностей через 

спільний домінантсептакорд. 

Відхилення і модуляції в паралельні і 

однойменні тональності. 

роботи , ситуаційні 

завдання 

2 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

 

Тема 1.7. Інтервали натурального 

мажору і мінору. 

Визначення інтервалів на ступенях 

гами. Інтервали натурального мажору і 

мінору. Загальне поняття про 

розв’язання інтервалів. Ладове 

розв’язання дисонансів (збільшених і 

зменшених інтервалів). Ладове 

розв’язання консонансів. Розв’язання 

дисонансів незалежно від тяжіння 

(акустичне розв’язання). Виражальні 

можливості діатонічних та характерних 

інтервалів. 

1 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

 

2 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

 

Тема 1.8. Альтерація. Хроматизм. 

Хроматичні інтервали. 

Загальне поняття про альтерацію та 

хроматизм. Хроматизм та ввідно-

нотоновість. Особливості ладової 

альтерації в мажорі. Особливості 

ладової альтерації в мінорі. Хроматичні 

інтервали, загальна характеристика, 

класифікація за їх ладовою ознакою. 

Розв’язання хроматичних інтервалів в 

мажорі та в мінорі. Хроматична гама та 

її правопис в мажорі та мінорі. 

Збільшений та зменшений лади 

(цілотонний, гама М. Римського-

Корсакова), їх використання в музиці 

XX ст. (К. Дебюссі, М. Равель, Б. 

Барток, А. Берг, Б. Лятошинський, Д. 

Шостакович, А. Шнітке та інші). 

Енгармонізм інтервалів (реальний та 

оманливий). 

1 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

 

2 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

 

Тема 1.9. Характерні і нестійкі 

інтервали та їх розв’язання 

потяжінню. 

Загальна характеристика характерних і 

нестійких інтервалів. Характерні і 

нестійкі інтервали як рушійна сила 

музичного розвитку. Ладові дисонанси 

та їх розв’язання у мажорі та мінорі. 

Характерні інтервали у мелодичному та 

гармонічному вигляді. Хроматичні 

інтервали в мажорі та мінорі (побудова, 

1 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

 

2 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

 



розв’язання). Альтерація акордів 

субдомінантової та домінантової групи 

в мажорі та мінорі. 

 
 

30  Всього: 100*0,25 25 

Вид підсумкового контролю: Залік Форма 

контролю 

Практичне завдання 75 

   Загальний підсумок 100 

Тема 2.1. Аккорд, тризвуки. Види 

тризвуків. 

Поняття про співзвуччя та акорди. 

Фонізм акордів. Тризвуки, їх види та 

позначення. Тризвуки мажорні, мінорні, 

зменшені, збільшені. Ладове положення 

акордів. Загальне поняття про 

функціональність тризвуків у ладі. 

Біфункціональність акордів.  

 

2 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

 

4 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

 

Тема 2.2. Обернення тризвуків. 

Секстакорди і квартсекстакорди 

тризвуків. Інтервальний стрій обернень 

тризвука. Терція – нижча нота 

секстакорда. Квінта – нижча нота 

квартсекстакорда. Правила 

розташування верхніх голосів. 

Мелодичне положення тризвуків і їх 

обернень. Використання обернень 

тризвуків при гармонізації мелодії. 

2 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

 

4 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

 

Тема 2.3. Головні і побічні тризвуки 

мажору і мінору. 

Тоніка, субдомінанта, домінанта як 

основа трифункціональності мажоро-

мінору. Головні і побічні функції ладу. 

Плагальні, автентичні та повні звороти. 

Кадансовий зворот. Тризвуки II, III, VІ, 

VIІ ступенів та їх обернення. 

Гармонічні звороти з акордами 

побічних ступенів. Ефект очікування 

певного акорду і порушення очікуваної 

логіки у перерваному кадансі. 

2 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

 

4 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

 

Тема 2.4. Септакорди. Види 
септакордів. 

Функціональні септакорди. Тонічний, 
субдомінантовий і домінантовий 
септакорди. Септакорди II, ІІІ, VІ, VII 
ступенів в тональностях натурального 
та гармонічного мажору і мінору. 
Розв’язання септакордів домінантової 
та субдомінантової групи. 

2 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

 

4 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

 

Тема 2.5. Обернення септакордів. 2 практичне Опитування, перевірка  



Види обернень септакордів. 
Інтервальний стрій обернень 
септакордів. Терція – нижча нота у 
квінтсекстакорді. Квінта – нижча нота у 
терцквартакорді. Септима – нижча нота 
у секундакорді. Правила розташування 
верхніх голосів. Мелодичне положення 
септакордів та їх обернень. 
Використання обернень септакордів 
при гармонізації мелодії. Альтерація 
септакордів. 
 

роботи , ситуаційні 

завдання 

4 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

 

Тема 2.6. Домінантсептакорд. 
Особливе значення домінантсептакорду 
для гармонічного розвитку музичного 
твору. Домінантсептакорд та його 
обернення в гармонічних побудовах. 
Альтерація у домінантсептакорді. 
Розв’язання домінантсептакорду в 
акорди тонічної групи (І і VІ ст.). 
 
 

2 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

 

4 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

 

Тема 2.7. Спорідненість тональностей. 

Види спорідненості тональностей. 
Тональності першого ступеня 
спорідненості. Відхилення і модуляції в 
тональності першого ступеня 
спорідненості. Відхилення як засіб 
збагачення гармонічної мови музичного 
твору. Відхилення і модуляції: 
підготовлені прискорені, раптові. 
Модуляції у віддалені тональності 
через низку відхилень у тональності 
першого ступеня спорідненості. 

2 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

 

4 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

 

Тема 2.8. Музичний жанр. Музичний 
стиль. Музичний образ. 

Поняття про стиль і жанр. Метро-
ритмічні ознаки музичного жанру. 
Ладо-інтонаційні ознаки музичного 
стилю. Музичні стилі: історичні, 
етнічні, авторські. Музичні жанри: 
пісня, танець, марш.  
 
 

2 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

 

4 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

 

Тема 2.9. Означення звуків і акордів за 
буквеною системою. 

Буквена система в музичній практиці. 
Означення акордів за буквеною 
системою в оркестрових партитурах і 
пісенниках. 

4 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

 

8 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

 



складання реферату; 

вирішення завдань 

 
 

60  Всього: 100*0,25 25 

Вид підсумкового контролю: Іспит Форма 

контролю 

Тести 75 

   Загальний підсумок 100 

 

Технічне і програмне забезпечення 

 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, 

планшет) з підключенням до Інтернет для комунікації та опитувань; виконання 

домашніх завдань; виконання завдань самостійної роботи; проходження 

тестування (поточний, рубіжний,підсумковий контроль). 

Програмне забезпечення Microsoft Word, Microsoft Power Point, Sibelius, 

Sound Forge PRO, FL Studio, Finale 2014.5 для роботи з освітнім контентом 

дисципліни та виконання передбачених видів освітньої діяльності. 
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Політика вивчення навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна Сольфеджіо передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин навчання може відбуватись в 

дистанційному (он-лайн) режимі за погодженням із керівником курсу, з 

презентуванням виконаних завдань під час консультації викладача. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 

встановленого терміну. Завдання, які не виконані у встановлений термін, 

оцінюються викладачем в межах 50% звичайної оцінки. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 

студент повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання.  

https://mfknukimbiblioteka.wixsite.com/website-6
http://dmsh5-oskol.ru/wp-content/uploads/Kalmykov-Fridkin-Solfedzhio-II-chast.-Dvukhgolosie.pdf
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–%20Режим%20доступа%20:%20http:/pyatniskayadshi.ru/uploads/krasinskaya_l__utkin_v__elementarnaya_teoriya_muzyki_pdf_io_.pdf
–%20Режим%20доступа%20:%20http:/pyatniskayadshi.ru/uploads/krasinskaya_l__utkin_v__elementarnaya_teoriya_muzyki_pdf_io_.pdf
–%20Режим%20доступа%20:%20http:/pyatniskayadshi.ru/uploads/krasinskaya_l__utkin_v__elementarnaya_teoriya_muzyki_pdf_io_.pdf
https://www.twirpx.com/file/2917161/
https://vesna.music.mos.ru/about/library/Sposobin_I_V_-_Elementarnaya_teoria_muzyki.pdf
https://vesna.music.mos.ru/about/library/Sposobin_I_V_-_Elementarnaya_teoria_muzyki.pdf
https://www.twirpx.com/file/523610/


Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються 

до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%. 

У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і 

повинен повторно виконати завдання. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

Система оцінювання та вимоги 

 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

ВИД КОНТРОЛЮ БАЛИ 

 присутність на заняттях (при пропусках 

занять з поважних причин допускається 

відпрацювання пройденого матеріалу) 

за присутність на заняттях 

максимальна оцінка складає 

не більше 5 балів і 

враховується при оцінці за 

практичну чи самостійну 

роботу з відповідної теми 

 активність студента під час практичних 

занять (сольфеджування; зробити 

слуховий аналіз пісенних творів; 

гармонізування навчальних вправ з 

дисципліни; аналіз прикладів 

гармонізації; аналіз декількох 

багатоголосних творів; презентація 

підготовлених індивідуальних проектів 

на запропоновані теми; виступи слухачів 

із коментуванням основних тем курсу; 

обговорення питань винесених на 

самостійне опрацювання; пошуково-

аналітична робота, яка охоплює пошук та 

підбір літератури на задану тематику, 

тестування). 

за активність студента під 

час аудиторних занять 

максимальна оцінка складає 

100 балів, що у кінці 

навчального семестру 

множаться на коефіцієнт 

0,25 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1  

(складається у кожному півріччі) 

Практичне завдання 

максимальна оцінка 

складає 100 балів, 

виставляться у поточну 

щотижневу відомість 

накопичених балів 

 Контрольна робота 2.  

(складається у кожному півріччі) 

Практичне завдання 

максимальна оцінка 

складає 100 балів, 

виставляться у поточну 

щотижневу відомість 

накопичених балів 

 Всього: 100 *0,25 25 балів 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Залік, іспит 

Практичне завдання 

75 балів 

 Загальна оцінка: Загальна оцінка:75+25 100 балів 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види Оцінка Оцінка за національною шкалою  



навчальної діяльності ECTS для іспиту, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 

 74–83 C 

66–73 D 
задовільно 

61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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