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СИЛАБУС КУРСУ 

«Теоретично-музичний комплекс» 

Освітній ступінь: бакалавр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво 

Освітньо-професійна програма: Вокальне мистецтво 

Кількість кредитів: 20 

Рік підготовки, семестр: І- IV курс, I,IІ, III, IV, V, VI,  VIІ, 

VIII семестри 

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

Інформація про викладача 

Прізвище, ім’я, по-батькові Лис Олена Володимирівна 

Контакти е-mail: o.lys@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет музичного мистецтва 

Кафедра Кафедра музично-теоретичних дисциплін 

Посада Доцент 

Презентація викладача 

Лис Олена Володимирівна – композитор, педагог, член Національної спілки композиторів України. 

Закінчила Національну музичну академію ім. П.І. Чайковського та асистентуру-стажування при НМАУ. 

Лауреат і дипломант різноманітних конкурсів Всеукраїнського і міжнародного рівня як композитор, 

виконавець, має дипломи-відзнаки за педагогічну діяльність. Як виконавець і композитор є постійним 

учасником творчих мистецьких проектів, фестивалів, майстер-класів всеукраїнського та міжнародного 

значення (поміж яких фестивалі - «Прем’єри сезону», «КиївМузикФест», «Рутенія», «Гоголь-фест» 

(Україна), «Musica figuratа, «Convivium» (Чехія), тощо). Творчий доробок включає камерну та симфонічну 

музику. Музика для дітей та юнацтва регулярно поповнює хоровий, вокальний та фортепіанний 

педагогічний репертуар колективів і солістів ДМШ та інших закладів музичного та естетичного виховання. 

Виконавську і композиторську діяльність поєднує з науково-дослідницькою. Педагогічний стаж – понад 20 

років.  

Інформація про викладача 

Прізвище, ім’я, по-батькові Коваленко Наталія Іванівна 

Контакти е-mail: n.kovalenko@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет музичного мистецтва 

Кафедра Кафедра музично-теоретичних  дисциплін 

Посада Старший викладач 

Презентація викладача 

Коваленко Наталія Іванівна  - викладач-методист вищої категорії з педагогічним стажем понад 40 років.  

Працює в академії з  2000 року викладачем музично-теоретичних дисциплін, зокрема, теорії музики, 

сольфеджіо, гармонії, музичного інструмента (фортепіано) тощо.  Коваленко Н.І. є укладачем програми з 

фундаментальних дисциплін, затверджених Міністерством культури України та одною із розробників 

Державних стандартів (освітньо-кваліфікаційних характеристик і освітньо-професійних програм)  для 

підготовки фахівців в естрадному і цирковому мистецтві.  За заявкою Державного методичного центру 

навчальних закладів культури і мистецтв  Міністерства культури України виступає рецензентом  видань з 

2015 року. Відомі естрадні виконавці та учасники різноманітних  музичних проектів  навчалися у  

Коваленко Н.І. Педагогічну діяльність поєднує з науково-дослідницькою,  виступає з доповідями 

на конференціях, зокрема, що відбуваються в академії.  

Презентація курсу 
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Навчальна дисципліна «Теоретично-музичний комплекс» включає в себе наступні предмети: «Теорія 

музики», «Сольфеджіо», «Гармонія». 

Курс навчальної дисципліни «Теоретично-музичний комплекс»   для студентів освітньо-професійної 

програми «Вокальне мистецтво» є досить важливим, так як навчання вокалістів безпосередньо пов’язане з 

постійною виконавською практикою, а оволодіння знаннями з даних музично-теоретичих дисциплін сприяє 

підвищенню професійного рівня виконавства. Навчальний курс природно поєднує дві складові – теоретичну 

та практичну, кожна з яких є необхідною опорою для іншої, а обидві вони спрямовані до єдиної мети – 

поглибленого усвідомлення найважливіших явищ та закономірностей музичної організації.  
Точкою перетину теоретичного та практичного блоків курсу слугують аналітичні завдання, 

виконуючи які, студент вчиться застосовувати набуті знання, аналізувати логіку мелодичного чи 

гармонічного руху та її взаємозв’язок з іншими складовими музичної мови (мелодією, метро-ритмом, 

фактурою тощо). Осягнення логіки побудови музичного синтаксису, основних принципів та особливостей 

мелодичного, ритмічного, гармонічного руху музичної композиції, розуміння його співвідношення з 

поетичним текстом твору веде до осмисленого інтонування і побудови високопрофесійної виконавської 

драматургії пісні, романсу, ансамблю тощо. 

В результаті практичного закріплення базових теоретичних понять курсу, студент має оволодіти 

навичками якісного інтонаційного відтворення мелодичних побудов, підбору гармонічного супроводу до 

них, усвідомлення складових музичного синтаксису, закономірностей побудови як класичної, так і 

естрадно-джазової мелодики, ритміки, гармонії. Особливість курсу – в використання в процесі навчання 

різноманітних творчих методів і форм роботи, які сприяють розкриттю творчого потенціалу студентів.  

Опис курсу 

Курс навчальної дисципліни «Теоретично-музичний комплекс» (Теорія музики) спрямований на здобуття 

студентами базових теоретичних знань та практичних навичок з теорії музики, необхідних для розуміння 

основних засобів музичної виразності. 

Основні завдання: 

- напрацювання елементарних музично-технічних навичок побудови елементів музичної мови та їх 

визначення в нотному тексті; 

- сприяння свідомому відношенню до тексту музичних творів, глибшому проникненню у 

композиторський задум твору; 

- прищепити навички практичного використання засвоєного теоретичного матеріалу та елементів 

аналізу музичних форм у різноманітних сферах професійної музичної діяльності; 

- сприяти формуванню та розвитку музичного мислення. 

- розширення музичного світогляду; 

- збагачення загальнокультурного рівня студентів, виховання їх художнього смаку. 

Метою дисципліни «Теоретично-музичний комплекс» (Сольфеджіо) є розвиток музично-творчих здібностей 

студента на основі знань, вмінь та навичок, отриманих з теорії  музики; розвиток різних аспектів музичного 

слуху (внутрішнього,  мелодичного, гармонічного, поліфонічного). 

Основні завдання: 

- формування вміння сольфеджувати та сольмізувати номери у всіх вивчених розмірах, з вивченими 

ритмічними групами в одноголосному та двоголосному викладенні; 

- формування знань, вмінь та навичок у студента, спрямованих на розвиток його музичного слуху, 

пам’яті, відчуття метроритму; 

- вміти будувати та співати інтервальні та гармонічні послідовності в заданій тональності; 

- вміти визначати на слух вивчені елементи музичної мови; 

- розвиток творчих здібностей студента. 

- виховання естетичного смаку студентів на базі усвідомленого сприйняття; 

Головний принцип курсу «Теоретично-музичний комплекс» (Гармонія) - навчити студентів усвідомлено 

сприймати розвиток мелодичного руху твору і його гармонічної вертикалі, відчувати  функціональну логіку 

твору, яка завжди поглиблює і підсилює художньо-змістовну образність мелодії, навчитись імпровізувати на 

заданий ритм, гармонію, підбирати гармонічний супровід як до класичних, так і естрадних побудов, 

відчувати стилістичні особливості гармонічного руху в музичних творах. 

Основні завдання: 

- розвиток естетичного відчуття музичної гармонії;  

- сприяння розвитку гармонічного слуху; 
- формування навички емоційно-виразної та логічної гармонізації мелодій; 

- розвиток творчих здібностей студента; 
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- ознайомлення на практиці з різнобічною музичною літературою, музикою різних епох, стилів, 

жанрів; 

- розширення та закріплення теоретичних та музично-теоретичних знань; 

- формування вміння розкрити образний зміст твору, розвиток слухових уявлень та постійного 

слухового контролю; 

- виховання навичок самостійної роботи, необхідних у практичній діяльності: читання з листа, 

транспонування, підбір на слух мелодій та акомпанементу. 

- сприяння розширенню музичного світогляду студентів, підвищенню їхньої загальної музичної 

культури. 

Мета навчання 

Інтегральна компетентність  

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі музичної 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування системи інтегрованих 

художньо-естетичних знань з теорії, історії музики,   педагогіки та виконавства та характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності (ЗК)  

1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово. 

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

3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

7. Здатність бути критичним і самокритичним. 

8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт.  

12. Здатність працювати автономно. 

15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

16. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

17. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Фахові компетентності спеціальності (ФК)  

1. Здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської майстерності. 

2. Здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у виконавській діяльності. 

3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва. 

4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між теорією та практикою музичного 

мистецтва. 

5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й сучасні досягнення у теорії, 

історії та методології музичного мистецтва. 

6. Здатність використовувати професійні знання та навички в процесі творчої діяльності. 

7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні знання у 

практичній діяльності. 

8. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу.10. Здатність оперувати 

професійною термінологією. 

10. Здатність оперувати професійною термінологією. 

11. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її в процесі 

практичної діяльності. 

12. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків. 

14. Здатність здійснювати редакторську / менеджерську / лекторську / звукорежисерську діяльність в 

сфері музичного мистецтва. 

15. Здатність використовувати засоби масової інформації для просвітництва, популяризації та 

пропаганди досягнень музичної культури. 

Форми та методи навчання 
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 Загальні методи навчання з дисциплін «Теоретично-музичного комплексу»: 

• словесні (лекція, пояснення, бесіда),  

• наочні (ілюстрація, демонстрація),  

• практичні (вправи, практичні роботи), 

• аналітичні (порівняння та узагальнення, розвиток логічного мислення), 

• репродуктивні,  

•  емоційні (підбір асоціацій, образів, художні враження) 

• творчі (частково-пошуковий),  

• самостійна робота. 

Організація навчання  

Обсяг Тема 

Модуль 1.  «Теоретично-музичний комплекс»  

(Теорія музики) 

98 годин Змістовий модуль 1. (1 курс, 1 семестр). 

4  Тема 1. Музичний звук та його властивості.  

6 Тема 2.  Музична система. Звукоряд. Октави. Літерне позначення звуків. 

6 Тема 3. Нотний стан. Запис висоти звуків.  Ключі  соль,фа. 

8 Тема 4.  Музичний стрій (темперований).  Тон та півтон. 

6  Тема 5. Знаки альтерації.   

8  Тема 6. Енгармонізм ступенів. 

8  Тема 7. Діатонічні та хроматичні півтони. 

6  Тема 8. Загальне поняття про лад та його елементи. 

8 Тема 9.  Ритм. Метр. Розмір. Темп. 

8 Тема 10. Тривалість звуку та її позначення. Позначення пауз. 

8 Тема 11.  Знаки збільшення тривалостей. 

6  Тема 12. Ключі та нотний стан. 

8  Тема 13. Прості та складні розміри. 

8  Тема 14. Групування в інструментальній та вокальній музиці. 

110 годин Змістовий модуль 2. (1 курс, 2 семестр). 

8  Тема 15. Консонанси і дисонанси. 

8 Тема 16.  Прості діатонічні інтервали. 

8 Тема 17.  Обернення інтервалів. 

8 Тема 18.  Збільшені та зменшені інтервали. Енгармонізм інтервалів. 

8  Тема 19.  Лад. Тональність. Гама. 

8  Тема 20. Мажор.  

8  Тема 21. Мінор. 

8  Тема 22. Різновиди основних ладів. 

8  Тема 23. Транспозиція. Визначення тональності музичного твору. 

8 Тема 24. Акорди. Тризвуки.  

8 Тема 25 . Оберенення тризвуків. 

8 Тема 26.  Септакорди. 

8  Тема 27. Домінантсептакорд та його обернення. 

6  Тема 28. Музичні терміни. 

Разом за модулем 1 

- 208 годин 
З них лекційні і практичні – 104 год.,  самостійна робота - 104 год. 

Модуль 2.  «Теоретично-музичний комплекс» (Сольфеджіо) 
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52 годин Змістовий модуль 1. (2 курс, 3 семестр). 

2  Тема 1. Тривалості звуків. Висота звуку.Запис нот в скрипковому ключі. 

2 Тема 2.  Тон і півтон. Знаки альтерації. Запис нот у басовому ключі. 

2 Тема 3. Мажорний лад. Гама до-мажор. Стійкі, нестійкі ступені. 

2 Тема 4.  Прості розміри. Розмір 2/4. Пауза. 

4  Тема 5. Інтервали. Інтервал ч.1,ч.8, м.3, в.3. 

4  Тема 6. Тональність Соль- мажор. Інтонаційні вправи. Читання з листа. 

4  Тема 7. Розмір ¾. Нота з крапкою. Ритмічні вправи. 

4  Тема 8.  Гама Фа-мажор. Інтервал ч.5. 

4  Тема 9. Мінорний лад. Гама Ля-мінор натуральна. 

4  Тема 10. Затакт. Ритмічні вправи. 

4  Тема 11. Гармонічний мінор. Читання з листа в тональності Ля-мінор. 

4 Тема 12. Гама Мі-мінор натуральна та гармонічна. Інтонаційні вправи. 

4 Тема 13.  Гама Ре-мажор. Інтервал ч.4. Інтервальний аналіз мелодії. 

4  Тема 14. Мажорний тризвук. Побудова, спів В.53 в тональності та від звуку. 

4  Тема 15. Мінорний тризвук. Інтонаційні вправи. 

60 годин Змістовий модуль 2. (2 курс, 4 семестр). 

4  Тема 16. . Головні тризвуки. Інтонаційні вправи в тональності Ре-мажор. 

4 Тема 17.  Розмір 3/8. Інтонаційні вправи, диктант в тональності ре-мінор. 

4 Тема 18. Інтервали в.2 та м.2. 

4 Тема 19.  Складні розміри. Розмір 4/4. 

4  Тема 20. Гама Сі-мінор натуральна та гармонічна. 

4  Тема 21. Гама Сі-бемоль мажор. Інтервали в.6, м.6. 

4  Тема 22. Головні тризвуки на ступенях мажору та мінору. 

4  Тема 23.  Тонічний тризвук та його обернення у мажорі і мінорі. 

4  Тема 24. Інтервал м.7, в.7. Гама Соль-мінор натуральна та гармонічна. 

4  Тема 25. Т, S, D тризвуки з оберненнями у мажорі та мінорі. Гама ля-мажор. 

4  Тема 26. Гама Фа-дієз мінор натуральна та гармонічна. 

4 
Тема 27. Мажорний секстакорд. Інтонаційні вправи і читання з листа в тон-ті мі-

бемоль мажор 

4 
Тема 28.  Мінорний секстаккорд. Гама До-мінор натуральна та гармонічна.  

Інтонаційні вправи в  тональності До-мінор. 

4  Тема 29. Мажорний квартсекстакорд. Інтонаційні вправи в тональності Мі-мажор. 

4 
 Тема 30. Мінорний квартсекстакорд. Диктант, інтонаційні вправи в тональності До-

Дієз_мінор. 

60 годин Змістовий модуль 3. (3 курс, 5 семестр). 

4  Тема 31. Розмір 6/8. Гама Ля-бемоль-мажор. Гармонічний мажор. 

4 Тема 32.  Інтонування м.3 та в.3 на ступенях  мажору. 

4 Тема 33. Тональність Фа-мінор. М.3 та в.3 на ступенях  мінору. 

4 Тема 34.  Інтонування м.6 та в.6 на ступенях  мажору. Інтонаційні, ритмічні вправи. 

4  Тема 35. Гама Сі-мажор. Диктант. Читання з листа. 

4  Тема 36. Тритони в натуральному мажорі та мінорі. 

4 
 Тема 37. Синкопа. Синкопа внутрішньотактова. Сольфедждування в тональності 

Соль-дієз мінор.   



6 
 

4 Тема 38.  Тритони в гармонічному мінорі та гармонічному мажорі. 

4 Тема 39. Паралельні тональності. Гама Ре-бемоль-мажор, Сі-бемоль-мінор. 

4 Тема 40.  Міжтактова синкопа. Синкопа з паузою. 

4  Тема 41. Зменшений тризвук у натуральному, гармонічному  мажорі. 

4  Тема 42. Домінантсептакорд в натуральному  мажорі та гармонічному мінорі. 

4 Тема 43.  Збільшений тризвук у натуральному та гармонічному мажорі. 

4  Тема 44. Збільшений тризвук у натуральному та гармонічному мінорі. 

4  Тема 45. Домінантсептакорд від звуку. 

60 годин Змістовий модуль 4. (3 курс, 6 семестр). 

4  Тема 46. Пунктирний ритм. Ритмічні вправи. 

4 
Тема 47.  Характерні інтервали зб.2 та зм.7 у гармонічному мажорі. Інтонаційні 

вправи в тональності Фа-дієз-мажор. 

4 Тема 48. Транспозиція. Різновиди транспозицій. 

4 
Тема 49.  Характерні інтервали зб.2 та зм.7 у гармонічному мінорі Гама Ре-дієз-

мінор. 

4 
 Тема 50. Домінантсептакорд з оберненням і розв’язанням. Побудова акордів в 

тональності та від звуку. 

4  Тема 51. Мішані розміри. Розмір 5/4. Гама Соль-бемоль-мажор. 

4  Тема 52. Розмір 7/4. Гама Мі-бемоль-мінор. 

4 Тема 53.  Тріоль. Інтонування музичних прикладів. 

4 
Тема 54. Малий ввідний септаккорд. Інтонаційні вправи в тональності До-дієз-

мажор,  Ля-дієз- мінор. 

4 Тема 55. Зменшений ввідний септакорд. Інтонування ввідних септакордів.  

4 
 Тема 56. Характерні інтервали зм.4 та зб.5 у гармонічному мажорі та гармонічному 

мінорі. Тональність До-бемоль-мажор. 

4 
 Тема 57. Діатонічні лади (лади народної музики). Паралельно-перемінні лади. 

Пентатоніка мажорного виду та мінорного виду. 

4 Тема 58.  Розміри 9/8, 12/8. Гама Ля-бемоль- мінор. 

4  Тема 59. Септакорд ІІ ступеня. 

4  Тема 60. Блюзовий» лад. Інтонаційні вправи в блюзовому ладу. 

Разом за модулем 2 

- 232 годин 
З них практичні – 116 год.,  самостійна робота - 116 год. 

Модуль 3.  «Теоретично-музичний комплекс»  (Гармонія). 

90 годин 
Змістовий модуль 1.Функціональна система головних тризвуків ладу  

(4 курс 7 семестр) 

6  Тема 1. Введення. Великі та малі тризвуки. Чотириголосний склад 

10 
Тема 2.  Лад. Функціональна система головних тризвуків. З’єднання головних 

тризвуків. 

10 Тема 3. Гармонізація мелодії головними тризвуками ладу 

6 Тема 4.  Переміщення тризвуків. Гармонізація стрибків у мелодії 

6  Тема 5. Період. Каденції. Кадансовий квартсекстакорд 

8  Тема 6. Основи методики гармонічного аналізу 

6  Тема 7. Неакордові звуки 

8  Тема 8. Секстакорди головних ступенів ладу  

8  Тема 9. Гармонізація баса.  



7 
 

10  Тема 10. Звороти з прохідними та допоміжними квартсекстакордами 

12  Тема 11. Домінантсептакорд та його обернення. 

90 годин 
Змістовий модуль 2. Повна функціональна система мажору та мінору 

(4 курс, 8 семестр) 

6 Тема 12.  Повна функціональна система  діатонічного мажору та мінору. 

8 
Тема  13. Акорди субдомінантової групи. Гармонічний мажор. Тризвук і секстакорд 

другого ступеня 

8  Тема 14.  Тризвук шостого ступеня в каденції та в середині побудови 

10  Тема 15.  Септакорд другого ступеня 

8  Тема 16. Акорди домінантової групи. Ввідний септакорд сьомого ступеня 

8  Тема 17. Домінантовий тризвук з секстою і домінантовий септакорд з секстою 

6  Тема 18. Домінантовий нонакорд 

8  Тема 19. Тризвук третього ступеня та секстакорд сьомого ступеня 

6  Тема 20.  Фрігійський зворот 

10  Тема 21.  Діатонічні секвенції 

12  Тема 22. Особливості естрадної та джазової гармонії.   

Разом за модулем 3 

- 180 годин 
З них лекційні і практичні – 120 год,  самостійна робота - 60 год. 

Оцінювання 

40 

теоретичні питання з дисципліни «Теоретично-музичний» спрямовані  на 

контроль якості засвоєння студентами навчального матеріалу здійснюється 

під час практичних занять і містить перевірку рівня знань теоретичного 

матеріалу. 

30 

виконання письмової роботи з навчальної дисципліни «Теоретично-

музичний комплекс», порівняно з усною перевіркою, є глибина відповідей 

на запитання і виконання практичних завдань, більша тривалість її 

проведення і  підсумовування, що відбуваються у формі письмових 

відповідей на запитання, у яких надають змогу ретельно визначити якість 

знань студентів. 

20 

виконання тестів з навчальної дисципліни «Теоретично-музичний 

комплекс» використовуються для оцінювання рівня розвитку логічного 

мислення студентів, оволодіння ними розумовими операціями, науковими 

принципами, тести дають змогу оцінити рівень засвоєння окремих тем, 

понять, явищ, процесів, способів дій у межах навчальної дисципліни. 

10 
Самостійна робота: опрацювання студентами теоретичного матеріалу, 

конспект, виконання письмових завдань. 

 
Залік/ диф. залік: теоретичний метод перевірки знань та виконання 

письмової роботи або тестів 

100 Разом за 1 семестр; 2 семестр; 4 семестр 

50 теоретичні питання з білетів до екзамену, виконання завдань викладача 

30 виконання практичних завдань з дисципліни 

20 
Самостійна робота: опрацювання студентами теоретичного матеріалу, 

конспект, виконання письмових завдань. 

 Екзамен: білети: усне опитування та виконання практичного завдання 

100 Разом за 3 семестр; 7 семестр 

Політика курсу 

Відвідування є важливим компонентом  курсу з огляду на складність дисципліни.  

Запізнення на фахові заняття є не припустимими. У випадку наявності довідки від лікаря 

призначається відпрацювання занять в інший час за індивідуальною програмою. 

Мобільні пристрої на заняття використовуються тільки з дозволу викладача. Використання  

мобільних пристроїв з позанавчальною метою карається попередженням, а у разі повторного використання - 

видаленням студента з навчальної аудиторії. 
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Поведінка в аудиторії. Під час аудиторних занять студентам дозволяється за потреби виходити з 

аудиторії, брати з собою та використовувати безалкогольні напої. 

 


