
СИЛАБУС КУРСУ  
 

Основні характеристики 
Назва українською 
мовою Сольфеджіо 
Назва англійською 
мовою 

Solfeggio 

Код ОК 12 
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 
16 год – заочна форма  

90 год. - денна форма 
134 - 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) 

Сергієва Оксана Володимирівна;  
Бородавкін Сергій Олексійович 
Мазур Ірина Ісаківна 
Годіна Інна Василівна 
Шустов Сергій Львович 

E-mail та інші контакти 
викладача 

+30672567354, sana27ok@gmail.com 
+38 (066)192-93-05 innavaltornochki@ukr.net,  
+38(050) 333-28-30 partiturov.opera@gmail.com 
+38(097)222-10-22  shustoff.serge@googlemail.com 
irina.mazur.2013@gmail.com   

Цілі та предметні результати навчання 
Цілі дисципліни Метою дисципліни “Сольфеджіо” є формування високого рівня 

кваліфікації музиканта-професіонала шляхом набуття, систематизації та 
розвитку академічної системи музично-теоретичних знань, умінь і 
практичних навичок, самоаналізу, необхідних для їх подальшої музичної 
виконавської та викладацької діяльності; розвивати компоненти 
музикальності: музичний слух (мелодійний, гармонійний, поліфонічний), 
почуття ритму, музичну пам’ять, уяву, емоційну чуйність на музику, 
естетичний смак.  

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.  
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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 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 15. Здатність здійснювати редакторську / менеджерську/ лекторську/ 
аранжувальну / звукорежисерську діяльність в сфері музичного мистецтва.  
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.  
Поглиблені для курсу: 
- Здатність володіти розвиненими навиками: чіткого стійкого 
інтонування з утримуванням висотних позицій і тембрового ладу; 
виконання ритмічного малюнка та умов метроритмічної організації 
музичного тексту; читання з листа, транспонування, підбору по слуху, 
ескізного виконання різних за рівнем складності вокальних та 
інструментальних творів; слухового визначення різнопланового музичного 
матеріалу, що передбачає присутність високорозвиненого музичного 
слуху; образно-логічного мислення. 
- Здатність виконувати складні інтонаційно-стильові моделі музики 
ХХ століття та художні зразки сучасного музичного мистецтва, що 
забезпечує можливість виконання мелодій творів з урахуванням 
професійної орієнтації майбутніх фахівців 



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.  
Поглиблені для курсу: 
– правильно інтонувати (у т. ч. стильове) голосом і внутрішнім слухом 
окремі мелодичні інтервальні та акордові форми, що мають значення 
елементів музичної мови (за нотним текстом і за уявленням); 
– виконувати (сольфеджувати / сольмізувати) “з листа” та попередньо 
вивчену мелодію; 
– виконувати одно-, двох-, трьох- та чотириголосний спів (в ансамблі 
або по принципу „одночасно граю – співаю” за нотним текстом 
(сольфеджування / спів із словами) навчальних вправ або різноманітних 
класичних або сучасних музичних творів; 
– виконувати транспозицію мелодій, вправ, музичних творів, 
інтервальних, гармонійних послідовностей, диктантів; 
– виконувати твори (фрагменти) (інструментальні / вокальні) 
композиторів різних епох та стилів, зокрема, музики ХХ століття та 
сучасного мистецтва під акомпанемент фортепіано викладача у разі 
необхідності; 
– самостійне створювати та демонструвати професійні навики 
інтонування створених мелодій (музичних побудов тощо) в різноманітних 
стилях; 
– інтонаційно доводити запропонований музичний фрагмент до 
закінченої побудови; 
– використовувати вокальну імпровізацію; 
– на слух визначати типові елементи музичної мови (мелодичні, 
гармонічні, ступені, інтервали, акорди, гами, лади тощо), певні типи 



фактурної організації (різновиди поліфонічного й фігураційно-
гармонічного викладу); 
– застосовувати на практиці аналітичний музичний слух (мелодичний, 
гармонічний, поліфонічний); 
– здійснювати нотно-графічний запис прослуханих зразків 
дидактичного або художнього музичного тексту, використовуючи навички 
слухового аналізу; 
– застосовувати навики володіння елементами музичної мови на 
клавіатурі та в письмовому вигляді; 
– демонструвати навики гри акомпанементу (інтервальний та / або 
акордовий акомпанемент) до існуючих або створених самостійно мелодій. 

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

У структурно-логічній схемі дисципліна “Сольфеджіо” вивчається на етапі 
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр і є 
дисципліною, яка входить до циклу обов’язкових дисциплін, що 
цілеспрямована на формування музиканта-професіонала, забезпечуючи 
рівень його слухової та виконавської компетентності щодо правил 
інтонування, метроритмічної та структурної організації музичного 
матеріалу, методів розвитку музичної пам’яті, аналітичного мислення. 
Дисципліна “Сольфеджіо” використовує досягнення та методи 
фундаментальних, прикладних наук, та основних дисциплін циклу 
попередньої та паралельної підготовки: спеціального класу, гармонії тощо. 
Це забезпечує можливість викладання дисципліни з урахуванням 
професійної орієнтації майбутніх виконавців та викладачів спеціальних 
дисциплін. 
 

Зміст дисципліни 
(перелік тем 
практичних занять) 

Тема 1. Діатоніка: поняття, специфіка, практичне засвоєння. 
Тема 2. Фактура як елемент стильової системи. 
Тема 3. Класична тональність. Функціональність класичної тональності. 
Тема 4. Ладова альтерація, як засіб варіювання діатонічного ладу. 
Тема 5. Модуляція й відхилення. 
Тема 6. Енгармонічна модуляція. 
Тема 7. Поліфонічна музика. 
Тема 8. Сучасні ладові системи. 
Тема 9. Багатоголосна фактура. 
Тема 10. Поширена тональність. 

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.  
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13. Ходоровська І. М. Збірник диктантів з сольфеджіо на матеріалі 
українського фольклору та музики українських композиторів: 
мультимедійний посібник. Київ, 2014. 47 с. 

Технічне забезпечення Аудиторії з роялем, дошкою та крейдою, ноутбук, звуковідтворювальна 
апаратура 

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 

Оцінка 
ECTS Оцінка за національною шкалою 



діяльності 

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 

Політика курсу 
Правила взаємодії Політика навчальної дисципліни визначається положенням ОНМА ім.. А.В. 

Нежданової про «Про оцінювання знань студентів та семестровий 
контроль», «Положенням про організацію освітнього процесу», 
«Положенням про перездачу на вищий бал оцінки з предметів навчального 
плану», «Положенням про академічну доброчесність». 

Додаткова інформація Силабус дисципліни «Сольфеджіо» оновлено на засіданні кафедри теорії 
музики та композиції (Протокол № 9 від 12 травня 2022 р.); розглянуто на 
засіданні Науково-методичної ради (Протокол № 7 від  29 червня 2022 р.) 
та затверджено на засіданні Вченої ради Одеської національної музичної 
академії імені А. В. Нежданової (Протокол № 11 від  29 червня 2022 р). 
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