
 

Силабус навчальної дисципліни 

Назва дисципліни: Гармонія 

Рівень вищої освіти: перший /бакалаврський/ рівень 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво 

Назва освітньо-професійної програми: Диригентсько-хорове мистецтво 

(народне) 

Сторінка курсу в Moodle: https://moodle.mfknukim.mk.ua/course/view.php?id=731  

Рік навчання: ІІ Семестр: ІІІ, ІV 

Викладач: Піхтар О. А. (практичні, підсумковий контроль) 

 

Опис навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна Гармонія 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 та розширення уявлення студентів щодо всебічного й повного 

розуміння закономірностей гармонічного розвитку музичного твору. 

Мета: формування у студентів всебічного й повного розуміння 

закономірностей гармонічного розвитку музичного твору. 

Завдання :  

− оволодіти програмовим обсягом теоретичних знань і практичних навичок з 

гармонії; 

− виробити вміння використовувати знання з гармонії у практичній 

діяльності; 

− підготувати студента до самостійної роботи над музичним твором; 

− систематизувати і збагатити особистий музичний досвід. 

Предметом є вивчення основних принципів формування і розвитку 

гармонічних побудов з позицій структурно-композиційних та художньо-

процесуальних факторів. 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

 

Кількість 

кредитів 

Загальна 

кількість 

Аудиторних 

годин 

Самостійної 

роботи 

Вид 

підсумкового 

  
 

  
Миколаївська філія Київського національного 

університету культури і мистецтв 

 

КАФЕДРА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

 

https://moodle.mfknukim.mk.ua/course/view.php?id=731


годин студента контролю 

3 90 42 48 залік 

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. Гармонія як музично-
теоретична наука. Виразні та 

конструктивні можливості гармонії. 
Гармонія як естетична категорія. 
Специфічність терміну гармонія у 
музичному мистецтві. Гармонія як засіб 
виразності, як конструктивний елемент 
музичної мови. Класична гармонія: 
система, що поєднує канонічні форми 
багатоголосся і ладової організації 
музичної мови. Гармонія і поліфонія – 
два різних типи багатоголосся. 
Історичні етапи розвитку гармонії: ХVІ 
ст. – становлення мажорного і 
мінорного ладів, формування терцієвої 
будови акордів; ХVІІ – початок ХVІІІ 
ст. – утвердження такої системи у 
музичній практиці; епоха класицизму – 
час розквіту канонічних правил 
гармонічної мови; ІІ пол. ХІХ ст. – 
ускладнення функціональних систем 
мажорного і мінорного ладів; ХХ ст. – 
збагачення міжладових відносин, 
структурні новації у створенні акордів. 
Провідне значення курсу гармонії у 
комплексі музично-теоретичних 
дисциплін. 

2 практичне Опанування понять 

гармонія, гармонізація. 

Засвоєння основних 

правил гармонії. 

100 

2 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

вирішення завдань 

100 

Тема 1.2. Акордова структура гармонії. 
Будова, переміщення та обернення 

акордів. 
Акорд як головна структура 
гармонічної мови. Фонічне і ладове 
значення акорду. Співзвуччя і акорд. 
Будова і різновиди акордів. Акорди 
нетерцієвої будови. Чотириголосний 
виклад тризвуків у класичній гармонії. 
Тісне і широке розташування голосів 
акордів. Переміщення акорду: зміна 
розташування верхніх голосів при 
незмінній позиції басу. Різні види 
мелодичного положення акордів. 
Обернення акорду. Види обернень 
тризвуків і септакордів. 

2 практичне Засвоєння принципів 

гармонізації на 

прикладі акордів, 

чотириголосся, 

тризвуків. 

100 

2 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

вирішення завдань 

100 

Тема 1.3. Види зв’язку між 

акордами. Голосоведіння. 

Види зв’язку між акордами: 

функціональна взаємодія; мелодичне 

2 практичне Практична робота над 

розв’язання зворотів 

різних видів. 

100 

2 самостійна Самостійна робота з 100 



поєднання голосів. Поняття про 

голосоведіння. Види взаємодії голосів. 

Вимоги класичної гармонії щодо 

плавності голосоведіння. Мелодичне і 

гармонічне сполучення акордів. 

Плагальні та автентичні звороти. 

Взаємодія акордів як фактор 

гармонічного розвитку. 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

вирішення завдань 

Тема 1.4. Ладова основа гармонії. 

Принципи гармонізації мелодії та баса. 

Ладогармонічні системи. 

Функціональне значення акордів у ладі. 

Базова трифункціональність мажорного 

і мінорного ладів. Характеристика 

головних функцій ладу. Кварто-

квінтове і секундове співвідношення 

головних функцій ладу. Гармонізація: 

доповнення мелодії або баса іншими 

голосами за правилами вертикальної 

побудови акордів та горизонтального 

голосоведіння. Послідовність 

здійснення гармонізації навчального 

завдання. 

2 практичне Засвоєння принципів 

гармонізації мелодії та 

басу. 

100 

2 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

вирішення завдань 

100 

Тема 1.5. Використання при 

гармонізації обернень головних функцій 

ладу. 

Використання обернень тризвуків 

головних функцій ладу як засіб 

збагачення виразних можливостей 

акорду і мелодизації басу. Особливості 

поєднання тризвуків із секстакордами 

та секстакордів між собою. Подвоєння 

у секстакордах за логікою 

голосоведіння. Гармонізація 

мелодичних зворотів із рухами прим, 

терцій і квінт з’єднуваних акордів. 

Використання при гармонізації 

прохідних і допоміжних 

квартсекстакордів.  

4 практичне Використання на 

практиці обертань при 

гармонізації. 

100 

5 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

вирішення завдань 

100 

Тема 1.6. Функціональний розвиток у 

гармонічній побудові. Послідовність. 

Функціональний розвиток: взаємодія 

акордів у ладі та на основі 

особливостей їх відносин із ладовим 

центром (тонікою) та між собою. 

Основні та перемінні функції. 

Консонанси і дисонанси. Дисонанси і 

нестійкі (відносно тоніки) консонанси 

як мотиваційний фактор музичного 

розвитку. Альтерація як засіб 

посилення міжладових тяжінь. Стійкі та 

нестійкі звуки. Прохідні та допоміжні 

4 практичне Застосування принципу 

послідовності у 

гармонії. 

100 

6 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

вирішення завдань 

100 



звуки. Передйом і затримання.  

Послідовність як навчальна вправа: 

завершений ряд акордів у певному ладі, 

сполучених за правилами голосоведіння 

і функціонального розвитку без 

визначення тривалості дії кожної 

функції. 

Тема 1.7. Домінантсептакорд та його 

обернення. 

Функціональне значення 

домінантсепакорду у ладі. 

Домінантсептакорд у мажорі та мінорі. 

Особливості голосоведіння при 

розв’язанні у тоніку повного 

домінантсептакорду та 

домінантсептакорду з пропущеною 

квінтою. Обернення 

домінантсептакорду. Альтерація квінти 

домінантсептакорду. 

Домінантсептакорд із секстою. Умови 

використання різних модифікацій 

домінантсептакорду у гармонічних 

побудовах. Домінантнонакорд. 

4 практичне Домінантсептакорд та 

його обернення. 

100 

6 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

вирішення завдань 

100 

 45  Всього: 25 

Вид підсумкового контролю: Залік Форма 

контролю 

Тести 75 

   Загальний підсумок 100 

Тема 2.1. Формоутворюючі функції 

гармонії. Каденції. Серединні та 

прикінцеві кадансові звороти. 

Членованість музичної мови: період, 

речення, фраза. Синтаксична і 

формоутворююча роль гармонії. 

Каденції як засіб систематизації 

музичної мови. Каденція: гармонічний 

зворот, що завершує музичну побудову 

або її частину. Класифікація кадансів: 

серединні та прикінцеві. Кадансовий 

квартсекстакорд: будова, функціональні 

особливості, місце в музичній формі. 

4 практичне Використання каденції 

при гармонізації. 

 

4 самостійна Самостійна робота: 

вирішення гармонізацій 

з використанням 

каденції. 

 

Тема 2.2. Повні функціональні системи 

мажору та мінору. 

Поняття про функціональну теорію, 

функцію, принцип функціональності. 

Діатонічна послідовність тризвуків у 

мажорному і мінорному ладах. 

Характеристика 

тонічної, субдомінантної та домінантної 

функціональних груп. Утворення 

терцієвого  

співвідношення функцій ладу. 

Діатонічні секвенції. Альтерації у 

4 практичне Практичне завдання: 

гармонізація. 

 

4 самостійна Самостійна 

робота:гармонізація. 

 



ладових функціях при  

модифікаціях ладів у гармонічні та 

мелодичні. Мінорна субдомінанта 

гармонічного  

мажору. Мажорна домінанта 

гармонічного мінору. Функціональна 

логіка мажору. Функціональна логіка 

мінору. 

Тема 2.3. Побічні тризвуки: 

функціональне значення та особливості 

використання. 

Поняття про біфункціональність. 

Біфункціональні властивості тризвуку 

VІ ступеня (субмедіанти): поєднуюча 

роль у зворотах Т(t)–VI–S(s). Тонічне 

значення тризвуку VІ ступеня у мажорі 

як тоніки паралельного мінору. Тонічне 

значення тризвуку ІІІ ступеня 

(медіанти) у мінорі як тоніки 

паралельного мажору. Паралельно-

перемінний лад.  

Використання тризвуку ІІІ ступеня при 

гармонізації низхідного руху верхнього 

увідного тону. Належність тризвуку ІІ 

ступеня до субдомінантної функції 

(перевага ІІ6). Належність тризвуку VІІ 

ступеня до домінантної функції. 

Квартсекстакорди побічних тризвуків у 

прохідних і допоміжних зворотах. 

Використання побічних тризвуків та їх 

обернень як передумова для 

секвенційного розвитку музичної мови 

та створення органних пунктів. 

4 практичне Засвоєння принципів 

гармонізації тризвуків. 

 

4 самостійна Вирішень завдань з 

гармонізації тризвуків. 

 

Тема 2.4. Система побічних домінант і 

субдомінант. Подвійна домінанта. 

Закономірності утворення розширених 

ладогармонічних систем: прагнення 

мажорних і мінорних тризвуків 

діатонічних ладів утвердитись в якості 

тоніки; право цих тризвуків на власну 

домінанту і субдомінанту. Будова, 

місцеположення і належність побічних 

домінант і субдомінант до певних 

функціональних тризвуків ладу.  

Повні хроматичні системи мажорного 

та мінорного ладів. Хроматизм як засіб 

збагачення мелодичних та гармонічних 

зв’язків. Виразне значення гармонічних 

зворотів з використанням побічних 

домінант і (або) субдомінант.  

Подвійна домінанта як одна з побічних 

домінант. Використання подвійної 

4 практичне Закріплення навичок 

гармонізації домінант і 

субдомінант. 

 

4 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування 

матеріалу про 

Альтерації у подвійній 

домінанті 

 



домінанти у кадансових зворотах і 

всередині гармонічних побудов. 

Альтерації у подвійній домінанті. 

Особливості розв’язання акордів групи 

подвійної домінанти у кадансовий 

квартсекстакорд і в акорди домінантної 

групи. 

Тема 2.5. Спорідненість тональностей. 

Спорідненість тональностей як 

музично-теоретична проблема. Теорії 

М. Римського-Корсакова, І. Способіна, 

Г. Катуара, Б. Яворського та ін. 

Класифікація тональностей за 

ступенями спорідненості й умовність та 

неоднозначність такої градації. 

Основний критерій визначення ступеня 

спорідненості: взаємовідносини тонік 

та рівень ладофункціонального зв’язку 

між двома тональностями. Зовнішні 

ознаки: різниця у ключових знаках та 

кількість спільних акордів у 

функціональних системах 

досліджуваних тональностей.  

Тональності першого ступеня 

спорідненості: тональності, для яких 

тонікою є тризвуки, побудовані на 

діатонічних ступенях вихідного ладу (у 

тому числі, мінорна субдомінанта у 

мажорі та мажорна домінанта у мінорі). 

Тональності другого ступеня 

спорідненості: тональності, які 

перебувають в аналогічних 

взаємовідносинах із тональностями 

першого ступеня спорідненості. 

Тональності третього ступеня 

спорідненості (віддалена 

спорідненість): не мають спільних 

акордів.  

Тональна структура музичного твору. 

Тональність як розвинена функція. 

Співвідношення тональностей як 

взаємодія функцій вищого ґатунку. 

2 практичне Практичне заняття з 

вирішення вправ з 

гармонізації для 

споріднених 

тональностей. 

 

3 самостійна Самостійна робота: 

вирішення завдань з 

гармонізації. 

 

Тема 2.6. Відхилення як процес 

гармонічного розвитку в одно 

тональному періоді. 

Відхилення: короткочасний відхід із 

головної тональності у побічну. 

Відхилення як недосконала модуляція. 

Використання побічних домінант і 

субдомінант як умова здійснення 

відхилення. Найбільш уживані 

направлення відхилень. Закономірність 

2 практичне Опанування відхилення 

як процесу 

гармонічного розвитку. 

 

2 самостійна Вирішення завдань з 

відхиленням. 

 



здійснення відхилень у тональності 

першого ступеня спорідненості. 

Відхилення як процес збагачення 

гармонічних відносин у 

однотональному періоді. Можливість 

відхилення у тональність дальньої 

спорідненості через ступеневу 

послідовність відхилень у тональності 

першого ступеня спорідненості. 

Хроматична секвенція за участю 

побічних домінант і (або) субдомінант. 

Тема 2.7. Принципи здійснення 

модуляційних дій. Значення модуляцій у 

розвитку музичного твору. 
Модуляція: перехід в іншу тональність. 
Кадансове утвердження домінування 
нової тональності над попередньою – 
обов’язкова умова досконалої 
модуляції. Класифікація модуляцій: за 
способом переходу; за направленням; 
за ступенем завершеності; за місцем у 
формі. Ладові та тональні модуляції. 
Функціональні модуляції через 
спільний акорд. Підготовчі та 
модулюючі акорди. Прохідні модуляції 
як засіб здійснення плавного переходу у 
віддалені тональності. Енгармонічні 
модуляції через альтерований 
домінантсептакорд (основний або 
побічний) і зменшений септакорд. 
Непідготовлені модуляції 
(співставлення тональностей). Поняття 
про модуляційні формули. Модуляції та 
відхилення як засоби розвитку музичної 
форми. 

2 практичне Засвоєння принципів 

модуляції. 

 

2 самостійна Самостійна робота: 

вирішення завдань з 

модуляціями. 

 

 45  Всього: 25 

Вид підсумкового контролю: Залік 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 Гармонія 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. 
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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.  

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 (здійснення гармонічного аналізу 

музичного твору; створення і відтворення 

на фортепіано акордових послідовностей 

(в тому числі з модуляцією), різні види 

секвенцій; аналіз засобів музичної 

виразності; аналіз хорових творів з 

виокремленням їх належності до певної 

доби, стилю, жанру, особливостей 

драматургії, форми та художнього змісту; 

відтворення драматургічної концепції 

музичного твору, створення його 

художньої інтерпретації; складання схем 

спорідненості тональностей з курсу 

гармонії; гармонізування навчальних 

вправ з дисципліни; аналіз прикладів 

гармонізації; презентація підготовлених 

індивідуальних проектів на 

запропоновані теми; обговорення питань 

винесених на самостійне опрацювання; 

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 

Практичне завдання 

75 балів 

 Загальна оцінка: Загальна оцінка:75+25 100 балів 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

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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