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мовою Гармонія 
Назва англійською 
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Код ОК 13 
Спеціальність 025 - Музичне мистецтво 
Фахова спеціалізація Спів; Фортепіано; Хорове диригування; Оркестрові духові та ударні 

інструменти; Оркестрові струнні інструменти; Оперно-симфонічне 
диригування; Народні інструменти; Музикознавство; Композиція. 

Освітня програма Бакалавр музичного мистецтва  
Рівень освіти Перший (бакалаврський) рівень  
Рік навчання 1 курс (1-2 семестр) 
Форма навчання Денна, заочна.  
Кількість годин/ 
кредитів ECTS 

150/5 

Розподіл годин за 
видами занять 

Практичні заняття Самостійні заняття 
60 год. - денна форма 
18 год – заочна форма  

90 год. - денна форма 
132 - заочна форма  

Контрольні заходи Залік (1 семестр) 
Екзамен (2 семестр) 

Статус дисципліни / 
кредитного модуля Обов’язковий  
Мова викладання Українська 

Кадрове забезпечення 
Кафедра, що забезпечує 
викладання 

Кафедра теорії музики та композиції 

Викладач (практичні 
заняття) 

Александрова Наталія Глібівна, 
Бородавкін Сергій Олексійович, 
Сергієва Оксана Володимирівна, 
Годіна Інна Василівна  

 

E-mail та інші контакти 
викладача 

alekcandrova.n@gmail.com  +38(096-115-72-73)  
partiturov.opera@gmail.com  +38(050) 333-28-30 
sana27ok@gmail.com +30672567354, 
innavaltornochki@ukr.net +38 (066)192-93-05 
 

 

Цілі та предметні результати навчання 
Цілі дисципліни Метою дисципліни є набуття студентом знань та умінь, необхідних  для 

здійснення його професійної діяльності, а саме:   
- Формування у студентів аналітичного мислення на основі розуміння 
основних закономірностей гармонії в їх поєднанні  з музичною 
практикою; 
- Поглиблене усвідомлення найважливіших засад гармонії – ладової теорії, 
теорії модуляції, фактури, формотворчої ролі гармонії та її естетично-
виразної сили; 
-  Розвиток у студентів навичок свідомого сприйняття і вірної естетичної 
оцінки різноманітних проявів гармонії (як окремих прийомів, так і  форм в 
цілому) в музиці різних епох та стилів; 
- Розширення слухового досвіду у галузі музичної літератури різних жанрів 
та форм. 
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Компетентності ЗК 1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово.  
ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності.  
ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  
ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел.  
ЗК 7. Здатність бути критичним і самокритичним.  
ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  
ЗК 12. Здатність працювати автономно.  
ЗК 14. Навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій.  
СК 1. Здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської 
майстерності.  
СК 2. Здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у 
виконавській діяльності.  
СК 3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного 
мистецтва.  
СК 4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між 
теорією та практикою музичного мистецтва.  
СК 5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й 
сучасні досягнення у теорії, історії та методології музичного мистецтва.  
СК 6. Здатність використовувати професійні знання та навички в процесі 
творчої діяльності.  
СК 7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та 
використовувати професійні знання у практичній діяльності.  
СК 10. Здатність застосовувати базові знання провідних музично- 
теоретичних систем та концепцій.  
СК 11. Здатність оперувати професійною термінологією.  
СК 12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію 
та застосовувати її в процесі практичної діяльності.  
СК 13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних 
зв’язків.  
СК 17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні 
технології музикознавчої, виконавської, композиторської, диригентської, 
педагогічної діяльності.  
СК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними 
та світовими традиціями у виконавстві, музикознавстві та музичній 
педагогіці.  
-Здатність аналітично сприймати та вирізняти особливості  
багатоголосного музичного складу; 
- Здатність орієнтуватися у жанрах багатоголосної  музики та розрізняти їх 
за стильовою спрямованістю; 
- Здатність використовувати теоретичні знання у галузі гармонії в  
практичному  виконавському досвіді;  
- Здатність виявляти закладені в музичному творі  можливості 
виконавських інтерпретацій  творів; 
- Здатність усвідомити  зміст найважливіших наукових понять та термінів, 
використання їх у професійній діяльності.. 



Результати навчання РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 
майстерність володіння інструментом (голосом) на належному фаховому 
рівні під час виконавської (диригентської) діяльності.  
РН 2. Володіти методами та навичками оркестрової та ансамблевої гри 
(ансамблевого / хорового співу), репетиційної роботи та концертних 
виступів.  
РН 6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження 
наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та написання роботи 
відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну 
позицію.  
РН 7. Володіти методами опрацювання музикознавчої літератури, 
узагальнення та аналізу музичного матеріалу, принципами формування 
наукової теми та розуміння подальших перспектив розвитку даної 
проблематики в різних дослідницьких жанрах.  
РН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в 
процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних 
інтерпретацій.  
РН 9. Демонструвати володіння теоретичними та практичними основами 
інструментування, аранжування музики та композиції, вміння здійснювати 
переклад музичних творів для різних колективів (оркестру, ансамблю, 
хору).  
РН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / 
менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній діяльності.  
РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-
категоріальним апаратом.  
РН 14. Використовувати на професійному рівні методи та прийоми 
викладання гри на інструменті / вокалу /диригування / теорії, історії 
музики / композиції.  
РН 15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з 
музичного мистецтва.  
РН 17. демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних 
стилів різних епох.  
Поглиблені для курсу: 
• Аналізувати та орієнтуватися у творах  різних історичних епох; 
• Володіти навичками роботи з музично-теоретичною літературою; 
• Усвідомлено володіти термінологією дисципліни; 
• Вміти використовувати теоретчні знання, набуті в курсі «Гармонія» у 
практичній діяльності виконавця та викладача (виконання цифрованих 
гармонічних послідовностей, створенння гармонічних побудов у якості 
аклмпанементу, здійснення тонально-гармонічного аналізу творів різних 
стилів) 
 

Вимоги до підготовки 
слухачів 
(міждисциплінарні 
зв'язки, що передують 
вивченню дисципліни) 

У структурно-логічній схемі дисципліна «Гармонія» вивчається на етапі 
підготовки фахівців ступеня бакалавр і є обов’язковою  дисципліною, що 
забезпечує рівень теоретичної та практично-виконавської обізнаності 
здобувача, знайомить з широким пластом композиторської творчості та 
дозволяє проникнути у глибинну структуру побудови музичної 
багатоголосної тканини.  
Дисципліна “Гармонія” використовує досягнення та методи 
фундаментальних, прикладних наук, та основних дисциплін циклу 
попередньої та паралельної підготовки: спеціального класу, теорії музики, 
сольфеджіо тощо. Це забезпечує можливість викладання дисципліни з 



урахуванням професійної орієнтації майбутніх виконавців та викладачів 
спеціальних дисциплін.  
 

Зміст дисципліни 
(перелік тем 
практичних занятть) 

Розділ 1.  Гармонія як один з основоположних компонентів музики. 
Склад та фактура. Гармонія як фактор формоутворення. 
Тема 1.1.  Вступ до гармонії.  
Тема 1.2.  Повна діатоніка. Другорядні септакорди та їх стильова 
еволюція.  
Тема 1.3.  Діатонічні секвенції. 
Розділ 2.  Ладова альтерація. 
Тема 2.1.  Альтерація акордів S та D груп. Побудова та особливості 
розв’язання. 
Тема 2.2.  Альтеровані акорди в класичному та романтичному періодах 
європейської музики.  
Тема 2.3. Органний пункт та його види. Роль органних пунктів у музичній 
формі. 
Розділ 3.  Ступені спорідненості тональностей. 
Тема 3.1.  Типи тональних відносин. Тональності І ступеню спорідненості. 
Тема 3.2.  Мажоро-мінорні та міноро-мажорні системи. 
Тема 3.3.  Модуляції та відхилення в тональності ІІ ступеню 
спорідненості. 
Розділ 4.  Енгармонізм. Енгармонічні модуляції. 
Тема 4.1.  Поняття енгармонізму. Модуляції.  Модуляції в далекі 
тональності (хроматична спорідненість).  
Тема 4.2.  Енгармонічні модуляції через малий мажорний септакорд. 
Тема 4.2.  Енгармонічні модуляції через зменшений септакорд. 
Тема 4.3. Енгармонічні модуляції через альтеровані акорди (через малий 
мажорний  септакорд альтерований – з підвищеною та з пониженою 
квінтою). 
Розділ  5.  Неакордові звуки  (Мелодична фігурація). 
Тема 5.1.  Мелодична фігурація: загальна характеристика. Види 
мелодичної фігурації. 
Тема 5.2.  Основні прийоми мелодичної фігурації – типи неакордових 
звуків: допоміжні та прохідні діатонічні та хроматичні звуки, затримання, 
передйом, камбіата,  стрибкові  допоміжні звуки. 
Тема 5.3.  Строга та вільна мелодична фігурація.  
Розділ 6.  Основні етапи історичного розвитку гармонії. 
Тема 6.1.  Гармонія епохи бароко. 
Тема 6.2. Гармонія епохи  віденських класиків. Класична тонально-
функціональна система гармонії.    
Тема 6.3.  Гармонія епохи романтизму (епоха раннього романтизму – 
середина ХІХ ст., піздньоромантична епоха – кінець ХІХ-початок ХХ ст.). 
Тема 6.4.  Загальні основи гармонії ХХ століття (хроматична ладова 
система, структура вертикалі, акордика, взаємодія модальних та 
тональних принципів висотної організації). 
Тема 6.5. Сучасна гармонія. 

Дидактичні методи За засобом передачі інформації:  
• Комунікативні (бесіда, дискусія, розповідь, пояснення, інструктаж, 
діалог);  
• наочні (ілюстрація, демонстрація, спостереження);  
• практичні (ділова гра, творчий пошук, тренувальні вправи; порівняльний 
аналіз);  
• метод проблемного викладу.  
За ступенем самостійності мислення:  



• репродуктивні,  
• проблемно-пошукові,  
• евристичні;  
За ступенем керування навчальною діяльністю:  
• під керівництвом викладача (індуктивно-дедуктивні),  
• самостійна робота студентів.  
 
На заняттях з гармонії студенти виконують творчі завдання:  тонально-
гармонічний аналіз музичних  творів різних стилів та спеціальних учбових 
прикладів у чотириголосній фактурі;  письмові роботи  (розв’язування 
задач – гармонізація сопрано або баса; створення власних гармонічних 
побудов); вправи на фортепіано (виконання цифрованих гармонічних 
послідовностей, самостійно створених гармонічних побудов у формі 
періоду або окремих невеликих речень, різноманітних секвенцій, 
розв’язання альтерованих акордів). 
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Сума стартових балів та балів за екзамен/залік переводиться до екзаменаційної оцінки згідно з 
таблицею: 

Метод оцінювання  Кількіс
ть 

Мінімальна оцінка в 
балах 

Максимальна оцінка в балах 

Екзамен 
Залік 

1 
1 60 100 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   
82-89 В  дуже добре  

добре 74-81 С 
64-73 D задовільно  

достатньо 60-63 Е  
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 
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