Силабус навчальної дисципліни
«СОЛЬФЕДЖІО»
Освітня програма: «Сольний спів»,
Спеціальність: 025 «Музичне мистецтво»
Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»
Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Статус дисципліни
відповідно до
навчального плану

Обов’язкова навчальна дисципліна

Курс
Семестр

1,2,3 курс
1,2,3,4,5 семестри

Семестровий
контроль

Екзамен – 1,2,3,4,5семестри

Обсяг дисципліни:
кредити ЄКТС/
кількість годин

31кредитів ЄКТС/930 годин (448 практ., 482самост. роб.)

Мова викладання

Українська мова

Що буде вивчатися
(предмет навчання)

Дисципліна забезпечує підготовку фахівців для сфери музичного
мистецтва та спрямована на набуття студентами теоретичних
знань і практичних навичок, необхідних для професійної
діяльності виконавця-вокаліста, а також на розвиток у студента
естетичного художнього смаку та формування професійного
ставлення до мистецтва.
Мета дисципліни: розвинення професійного музичного слуху
студентів, а також оволодіння навичками активного його
використання
в художньо-творчій та музично-педагогічній
практиці; отримання музично-теоретичних знань та практичних
умінь для подальшого використання в самостійній концертній і
педагогічній діяльності.
Завдання дисципліни:
1. формування навичок, необхідних у професійній діяльності
виконавця-вокаліста;
2. виховання у студентів-вокалістів гострого музичного слуху,
відчуття ритму, музичної пам'яті та аналітичного мислення;
3. виховання логічно осмисленого відношення до структурного,
ладотонального й метроритмічного змісту нотного тексту;
4. розвиток у виконавця-вокаліста естетичного художнього
смаку та формування професійного ставлення до музичного
тексту.
Для здобувачів вищої освіти з профільною освітою необхідн0:
Знати: базові музично-теоретичні поняття, основні елементи
музичної мови, виражальні музичні засоби та головні синтактичні
складові музичного твору;
Вміти: співати музичні приклади з листа, записувати нескладні
ритми та мелодії на слух, підбирати акомпанемент до мелодії, а

Чому це
цікаво/потрібно
вивчати
(мета, завдання)

Пререквізити
(попередні
компетентності,
необхідні для
вивчення дисципліни)

також застосовувати музично-теоретичні поняття у зв’язку із
виконавською практикою;
Володіти музичним інструментом та музично-теоретичним
категоріальним апаратом .

Пореквізити
(компетентності,
отримані після
вивчення дисципліни)

Чому можна
навчитися
(результати
навчання)

Для здобувачів вищої освіти з непрофільною освітою необхідно:
Знати: основи музичної грамоти, в тому числі базові складові
системи музичної нотації (назви нот, пауз, знаків альтерації) та
головні складові музичного твору (мелодія, акомпанемент, ритм);
Вміти: застосовувати базові поняття музичної грамоти у зв’язку із
виконавською практикою, повторювати та по пам’яті відтворювати
на слух мелодії та нескладні ритми;
Володіти елементарними навичками нотного запису та
орієнтування на клавіатурі фортепіано.
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 музики, що
характеризується комплексністю та невизначеністю умов згідно до
компетентностей освітньої програми «Сольний спів» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 025 «Музичне
мистецтво».
РН 1.
Демонструвати артистизм, виконавську культуру та
технічну майстерність володіння мистецтвом сольного співу на
належному фаховому рівні під час виконавської діяльності
артиста-вокаліста.
РН 2.
Володіти методами та навичками сольного та
ансамблевого співу, репетиційної роботи та концертних виступів.
РН 3.
Демонструвати
різні
методики
удосконалення
виконавської діяльності.
РН 4.
Аналізувати музичні твори з виокремленням їх
належності до певної доби, стилю, жанру, особливостей
драматургії, форми та художнього змісту.
РН 5.
Відтворювати драматургічну концепцію музичного
твору, створювати його художню інтерпретацію.
РН 8.
Демонструвати
володіння
музично-аналітичними
навичками в процесі створення виконавських інтерпретацій.
РН 9.
Демонструвати
володіння
теоретичними
та
практичними основами інструментування, аранжування музики та
композиції, вміння здійснювати переклад музичних творів для
різних колективів (вокального ансамблю, хору).
РН 12.
Володіти термінологією музичного мистецтва, його
понятійно-категоріальним апаратом.
РН 14.
Використовувати на професійному рівні методи та
прийоми викладання вокалу.
РН 15.
Демонструвати
музично-теоретичні,
культурноісторичні знання з музичного мистецтва.
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Критерії оцінювання
(екзаменаційна
політика)

Як можна
користуватися
набутими знаннями і
вміннями
(компетентності)

Навчальна логістика

Форми контролю (екзамен):
1. Оцінювання роботи під час практичних занять – 30 балів / 18
балів.
2. Самостійна робота – 30 балів / 18 балів.
3. Екзамен – 40 балів / 24 бали.
Шкала оцінювання:
За національною диференційованою шкалою – «відмінно»,
«добре», «задовільно», «незадовільно».
За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63, FХ
35-59, F 1-34.
Демонструвати загальні компетентності:
ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 15.Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Демонструвати спеціальні (фахові) компетентності:
СК4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності
між теорією та практикою музичного мистецтва.
СК5. Здатність використовувати знання про основні
закономірності й сучасні досягнення у теорії, історії та методології
музичного мистецтва.
СК6. Здатність використовувати професійні знання та навички в
процесі творчої діяльності.
СК7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та
використовувати професійні знання у практичній діяльності.
СК8. Здатність здійснювати диригентську діяльність.
СК10. Здатність застосовувати базові знання провідних музичнотеоретичних систем та концепцій.
СК11. Здатність оперувати професійною термінологією.
СК12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню
інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності.
СК13. Здатність використовувати широкий спектр
міждисциплінарних зв’язків.
СК17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні
інноваційні технології музикознавчої, виконавської,
композиторської, диригентської, педагогічної діяльності.
СК18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними
вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві,
музикознавстві та музичній педагогіці.
Структура навчального курсу складається з 9 змістовних розділів.
Кожен змістовий розділ включає в себе практичні заняття та
самостійну роботу здобувачів, які завершуються контролем рівня
засвоєння якості програмного матеріалу.
І семестр
Змістовий модуль № 1: «Діатоніка»
1.1. Лад і тональність.
1.2. Ладове тяжіння.
1.3. Діатонічні інтервали.
1.4. Головні тризвуки мажору та мінору.
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Змістовий модуль № 2: «Метр та ритм»
2.1. Прості метри та розміри.
2.2. Складні метри та розміри.
2.3. Пунктирний ритм.
2.4. Синкопа.
ІІ семестр
Змістовий модуль № 3: «Інтервали діатоніки»
3.1. Діатонічні інтервали мажору і мінору.
3.2. Тритони гармонічного мажору та мінору
3.3. Характерні інтервали гармонічного ладу.
3.4. Інтервальне двоголосся.
Змістовий модуль № 4: «Основи тонального мислення»
4.1. Функціональна система головних тризвуків мажору та мінору
4.2. Домінантсептакорд з оберненнями.
4.3. Збільшений та зменшений тризвук на ступенях ладу
4.4 Септакорди VII та ІІ ступеня
ІІІ семестр
Змістовий модуль № 5: «Метроритмічні складнощі в музиці»
5.1. Особливі види синкоп.
5.2. Особливі види поділу тривалостей.
5.3. Мішані метри та розміри.
5.4. Перемінний метр.
Змістовий модуль № 6: «Ладове розмаїття в народній та професійній
музиці»
6.1. Пентатоніка.
6.2. Лади європейської народної музики.
6.3. Ладові особливості української народної музики.
6.4 Перемінний лад.
ІV семестр
Змістовий модуль № 7: «Метроритмічні складнощі в музиці»
7.1. Синкопа та її види
7.2. Особливі види поділу тривалостей.
7.3. Мішані метри та розміри.
7.4. Перемінний метр.
Змістовий модуль № 8: «Ладове розмаїття в народній та професійній
музиці»
8.1. Пентатоніка.
8.2. Лади європейської народної музики.
8.3. Ладові особливості української народної музики.
8.4 Перемінний лад.
V семестр
Змістовий модуль № 9: «Розвиток тонального мислення»
9.1. Повна функціональна система ладу
9.2. Секвенція та її види
9.3. Хроматична гама
9.4. Ладова альтерація
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Змістовий модуль №10: «Модуляція»
10.1. Діатонічна спорідненість тональностей
10.2. Відхилення та модуляція
10.3. Відхилення та модуляція в тональності І ступеня споріднення
10.4 Модуляція у віддалені тональності
Форма контролю: екзамен .
Види занять:
практичні заняття, самостійна робота студента.
Методи навчання:
– вербальний метод (пояснювання завдань, дискусія, співбесіда
тощо);
– практичний метод (практичні завдання, акторські вправи,
тренінги);
– наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій);
– відеометод у сполученні з новітніми інформаційними
технологіями та комп'ютерними засобами навчання (д
дистанційні, мультимедійні, веб-, віртуально орієнтовані
тощо);
– самостійна робота.

Інформаційне
забезпечення
з фонду та
репозиторію
НАКККІМ

Форми навчання:
Денна (очна), заочна, дистанційна.
Рекомендована література та інформаційні ресурси
Література:
1. Сєрова О. Ю. Сольфеджіо: робочий зошит до практичних
занять для здобувачів ІІ курсу освітнього ступеня "Бакалавр"
спец. 025 "Музичне мистецтво". Київ : НАКККіМ, 2021. 88 с.
нот.
2. Сєрова О.Ю. Елементарна теорія музики та аналіз музичних
творів : навчально-методичний комплекс дисципліни. Київ :
НАКККіМ, 2015. 164 с.м
3. Сєрова О.Ю. Сольфеджіо: навч.-метод. комплекс: галузь знань
0202 "Мистецтво". спец. 6.020204 "Музичне мистецтво",
спеціалізація 6.020204 "Сольний спів" / уклад. О. Ю. Сєрова.
Київ : НАКККіМ, 2014. 119 с.
4. Афоніна О. С., Баранова В. О. Сольфеджіо: навч. посібник.
Київ : НАКККіМ, 2010. 226 с. нот.
5. Афоніна О. С., Баранова В. О. Сольфеджіо на основі сучасної,
джазової та естрадної музики : навч. посібник. Київ :
НАКККіМ, 2010. 148 с. нот.
6. Коваль, М. П. Сольфеджіо. Одноголосся та двоголосся. Київ :
НАКККіМ, 2010. 40 с. нот
7. Козинська К. Б. Двоголосне сольфеджіо. Київ : НАКККіМ,
2013. 41 с. нот.
8. Павленко Т. Сольфеджіо на основі українських народних
пісень. Київ: «Музична Україна», 2008. 112 с. нот.
9. Стронько, Б. Ю. Диктанти з сольфеджіо (одноголосні,
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двоголосні, інтервально-акордові, гармонічні). Вінниця : Нова
Книга, 2008.
10. Фоменко, Л. В. Сольфеджіо: навчальний посібник. Київ, 2018.
84 с.
11. Ганзіна Т. І. Правила з елементарної теорії музики. Київ :
Мелосвіт, 2007. 76 с
12. Серебряный М. Сольфеджио на ритмоинтонационной основе
современной эстрадной музики. Київ : Музична Україна, 1991.
13. Блок В.М. Ладовое сольфеджио : учеб. пособие для ст. классов
дет. муз. школ и муз. училищ. Москва : Сов. композитор, 1987.
90 с. нот.
14. Берак О. Л. Школа ритма : учеб. пособие по сольфеджио; Ч.13. Москва : Изд-во РАМ им. Гнесиных, 2003. 23с., 55 с., 59 с.
Інформаційні ресурси:
1. http://library.nakkkim.edu.ua – електронний каталог НАКККіМ.
2. http://www.lafamire.ru/ – Сольфеджіо. Теорія музики. Аналіз.
Гармонія
3. www.musicfancy.net/ –Теорія музики, історія музики, аналіз музики.
4. http://term.in.ua/ – Словник-довідник музичних термінів
5. music-teoria.ru/ – Музична теорія
6. http://www.belcanto.ru/ – Сайт про класичну музику
Локація та
матеріально-технічне
забезпечення

Кафедра
Інститут
Інформація про
науково-педагогічних
працівників

Проведення практичних занять з дисципліни «Сольфеджіо»
забезпечується матеріально-технічною базою (спеціалізована
аудиторія № 115, корп.7, НАКККіМ), музичним інструментарієм (
фортепіано), технічними засобами (ноутбук з підключеним
доступов
до
мережі
інтернет),
навчально-методичною
документацією та матеріалами.
Кафедра академічного і естрадного вокалу та звукорежисури
(корпус №14, ауд. 203).
Інститут сучасного мистецтва
Сєрова Олена Юріївна
Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри академічного і
естрадного вокалу та звукорежисури, композитор, член
Національної Спілки композиторів України, лауреат Державної
премії для молодих музикантів ім. Л. М. Ревуцького. Автор
оригінальних музичних творів різних жанрів, а також більше 60-ти
наукових публікацій. Освіта: Національна музична академія
України імені П.І.Чайковського, магістр музичного мистецтва,
спеціальність – композиція (2007 p.).
Інша інформація на сайті кафедри:
https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogo-mistetstva/kafedraestradnogo-vikonavstva/syerova-olena-yuriyivna
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