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Анотація 

Цей курс призначений для музичної підготовки студентів бакалаврів, які 
можуть працювати церковно-священнослужителями, капеланами, місіонерами, 
пастирями, пресвітерами, вчителем загальноосвітнього навчального закладу, 
вихователем-методистом. Саме тому, основна увага під час навчання буде 
приділятися практичним навичкам, коли студенти курсу розвиватимуть здатність 
проводити християнське церковне богослужіння, де одним із важливих чинників 
процесу його творення буде займати спів.  

 
Мета: розвиток у студентів музичних знань та вмінь; формування навичок 

практичної роботи з розвитку музичних здібностей  в умовах навчального закладу. 
Опанування студентами основних видів роботи (написання музичного 
диктанту,читання з листа одноголосних, прикладів, вправи з теорії музики, 
слуховий аналіз). Стимулювання творчої активності студентів 
(створення вокальних вправ, музичних ігор тощо). Вивчення методичної 
літератури. 

 
Завдання – забезпечити студентів теоретичною і методичною базою, яка 

дасть  можливість  емоційно-усвідомлено сприймати музику, навчатися 
орієнтуватися в її окремих виражальних засобах, жанрах та стилях; розвиток 
музично-аналітичної уяви й уміня цілісної орієнтації в музично-художньому 
потоці; формування практичних навичок. 

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  знати: 

- нотну грамоту, основні засоби музичної виразності; 
- будову простих інтервалів, тризвуків, їх обернення та визначення; 
- схеми тактування простих розмірів; 
- тональності, паралельні тональності, будову мажорної та мінорної гам; 
- акорди, основні види тризвуків та їх обернення; 
- інтервали: прості, складені, їх будову, консонанси, дисонанси. 

 

http://asyan.org/potra/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%85+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85a/main.html
http://asyan.org/potra/%C2%AD%C2%AD%C2%AD%C2%AD%C2%AD%C2%AD%C2%AD%C2%AD%C2%AD%C2%AD%C2%AD+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96+%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BEa/main.html
http://asyan.org/potra/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA+%E2%84%9612+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%E2%84%961+%28%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%29.+%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83a/main.html
http://asyan.org/potra/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA+%E2%84%9612+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%E2%84%961+%28%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%29.+%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83a/main.html
http://asyan.org/potra/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%28%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE+%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%29+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83+%D0%B7+%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2+6-%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83a/main.html


вміти: 
- вміти будувати гами від звуку: мажорні і мінорні, запис ключових 
знаків альтерації; 
- запис і читання нот у басовому ключі, на додаткових лініях; 

- визначати розмір, розставити тактові риски; 
- аналізувати прості інтонаційні приклади; 
- визначати тональність, лад, мелодичні зміни, ритмічні особливості; 
- будувати і визначати інтервали; 
- читка з листа; 
- визначати на слух ладові особливості мелодії; 
- транспонувати мелодію трьома способами; 
- визначати тональності і їх види: натуральний, гармонічний, мелодичний. 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

 
 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

Кількість кредитів - 4 бакалавр Нормативна  
Модулів - 2  

Галузь знань: 04Богослов'я 
Спеціальність:041 Богослов'я 

 
 

Рік підготовки 
 

1 1 
Змістових модулів - 2 Семестр 

 
1 1 

Загальна кількість 
годин – 120 

Лекції 
 

30 30 
Тижневих годин 

для денної форми 
навчання: 

аудиторних – 3; 
 

Практичні заняття 
20 20 

Самостійна робота 
 

70 
 

70 
 
Форма контролю:   екзамен  
 

  



 

Тематичний план дисципліни «Сольфеджіо та музична грамота» 

№ 
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1.  Модуль 1 
Тема 1.Музична грамота. Звук. Нотне письмо. 
Музичні та шумові звуки, їх особливості та 
властивості.  

8 2 2 
 

6 

2.  Тема 2.Ключі. Літерна система позначення. 
Тривалості нот і пауз, їх позначення. 

10 4 2 2 6 

3 Тема 3. Знаки для збільшення тривалості нот. 
Знаки альтерації.  

6 2 2  4 

4 Тема 4.Сольфеджування. Інтонаційні вправи. 
Стрій. Тон. Півтон. Основні і похідні ступені 
звукоряду. 

10 4 2 2 6 

5 Тема 5. Ритм і метр 
Ритм. Такт. Затакт. Метр. Прості такти і тактові 
розміри. 

9 3 3  6 

6 Тема 6. Схеми диригентських жестів у простих 
розмірах. Основні засоби музичної виразності: 
мелодія, гармонія, ритм, темп і види темпів, 
динаміка і динамічні відтінки. 

10 4 2 2 6 

7 Модуль2 
Тема 7. Лад. Мажорний лад, гама натурального 
мажору. Ступені мажорного ладу. Мінорний лад, 
особливості будови мінорної гами. Види мінору: 
натуральний, гармонічний, мелодичний. 
Визначення ладу і тональності твору. 

11 5 3 2 6 

8 Тема8.Тональність.Мажорні тональності, дієзні 
та бемольні. Мінорні тональності. Паралельні та 
однойменні тональності. Квінтове коло 
тональностей. 

12 6 3 3 6 

9 Тема 9. Гами. Будова гами: мажорна, мінорна. 
Види гам, особливості побудови. Визначення 
ладу і тональності в музичних прикладах. 
Інтервали натурального мажору і мінору.  Стійкі 
та нестійкі інтервали 

10 4 2 2 6 

10 Тема 10. Інтервали . 
Будова простих інтервалів: тонова і ступенева 
величина. Обернення інтервалів. Консонуючі та 
дисонуючі інтервали. Складені інтервали: 
будова. Інтонаційна робота. 

11 5 3 2 6 

11 Тема11.Тризвуки. 
Тризвук. Будова мажорного і мінорного 

11 5 3 2 6 



 Методи навчання 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: за джерелом 

інформації (словесні, наочні, практичні); за призначенням (набуття знань, 

формування умінь і навичок, використання знань, творча діяльність, закріплення, 

перевірка знань, умінь і навичок); за типом пізнавальної діяльності 

(пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, евристичні); самостійна робота з 

книгою, музичним матеріалом. 

 

                                    Методи контролю: 

- навчальний (сольфеджування, музичні диктанти, виконання навчальних 

завдань, самостійні роботи) 

- перевірки знань (музичне тестування, теоретичне опитування: усне, 

письмове) 

 

Підсумковий контроль – екзамен. 

 
 

Рекомендована література: 
1. Андреева Е. Основи музичної грамоти / Е. Андреева. – К.: Музична 

Україна, 1988. 
2. Павлюченко С. Елементарна теорія музики : посіб. для муз. шкіл та 

училищ. – К. : Музична Україна, 1997. – 159 с. 
3. Побережна Г.І. Загальна теорія музики : підручник. – К. : Вища школа, 

2004 . – 303 с. 
4. Смаглій Г.А., Маловик Л.В.  Основи теорії музики: підруч. для навч. 

закладів. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Харків :Факт, 2005. – 384 с. 
 

5. Гукова В. Музика і музична мова / В.Гукова. – Мелосвіт, 2006. 
6. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки / В.А.Вахромеев. – М., 1962. 
7. Калашник М. Уроки елементарної теорії : навч. посібник / М.Калашник. 

– Видавничий будинок «Фактор». – Харків, 2004. – 351 с. 
8. Лужний В. Музична грамота в школі : метод. посіб. для вчителів музики в 

школі / В.Лужний. – К. : Музична Україна, 1987. – 115 с. 
9. Музика : дитяча енциклопедія / упор. О.Володарська, Є.Каневський. – 

Харків, 2005. – 320 с. 

тризвуків. Тонічний тризвук. Основний вид 
тризвуку та його обернення. 

12 Тема 12. Акорди. Обернення тризвуку: 
секстакорд, квартсекстакорд, будова і 
визначення на слух, інтонаційні особливості. 
Субдомінантовий та домінантовий тризвуки. 
Домінантовий септакорд. Сольфеджування. 
 

12 6 3 3 6 

 Загальна кількість годин на вивчення 
дисципліни: 

120 50 30 20 70 



10. Музична грамота : навч.-метод. посіб. із теорії музики та сольфеджіо / 
І.Козак. – Рівне, 2005. 

11. Способин И.В. Элементарная теория музыки / И.В.Способин.– М., 1963. 
12. Українська пісня на уроках сольфеджіо : зб. вправ. – К., 2008. – 60 с. 
13. Хвостенко В. Задачи и упражнения по элементарной теории музыки. – 

Изд. 5. – М., 1965. 
14. Юцевич Ю.Є. Музика : словник-довідник. – Тернопіль : Навчальна кника 

– Богдан, 2003. – 352 с. 

 

15. Інформаційні ресурси: 

1. Електронна енциклопедія: http://uk.wikipedia.org/ 
2. Курс елементарної теорії музики http://www.ex.ua/8328481 
3. Курс «Основи теорії музики і сольфеджіо» на сторінці викладача 

О.М.Савчукhttp://personal.pu.if.ua/depart/olha.savchuk/ua/11145/ 
4. Музична література http://ldn-knigi.lib.ru/Musik.htm 
5. Музична бібліотека http://muzkonspekt.at.ua/ 
6. Наукова електронна бібліотека: http://elibrary.ru.  
7. Наукова електронна бібліотека: http://pidruchniki.com/ 
8. Наукова електронна бібліотека: http://textbooks.net.ua/ 
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