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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Метою вступного випробування з “Теорії музики і сольфеджіо” є 

перевірка знань і відбір абітурієнтів для зарахування на навчання за освітньою 

програмою “бакалавра” за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» при 

прийомі на навчання на основі повної загальної середньої освіти до ДВНЗ 

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” у 2018 

році. 

Програма містить основні питання з “Теорії музики і сольфеджіо” та 

перелік рекомендованої літератури.  

Наведений перелік питань, які виносяться на вступне випробування, дасть 

можливість вступнику систематизувати свої знання та допоможе 

зорієнтуватися, на які питання треба звернути увагу при підготовці до 

вступного випробування. 

Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел 

підготовки для вступного випробування. 
 

 

 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 
 

Теорія музики 

 

ЗВУК. Музичний звук та його властивості. Музична система. Звукоряд. Основні та 

похідні ступені, їх назви. Октави. Музичний стрій. Темперований стрій. Енгармонізм звуків. 

Діатонічні та хроматичні півтони і цілі тони. 

НОТНЕ ПИСЬМО. Ноти. Тривалості та їх позначення. Ключі до, соль, фа. Знаки 

альтерації. Додаткові знаки до нот, які збільшують тривалості звуків. Паузи. Запис 

двоголосся. Запис музики для фортепіано, ансамблів, хорів. Знаки скорочення нотного 

письма. 

РИТМ І МЕТР. Ритм. Основний та довільний поділ тривалостей. Акцент. Метр. 

Розмір. Такт. Тактова риска. Затакт. Прості метри і розміри. Групування тривалостей у 

простих і складних розмірах. Складні метри і розміри. Мішані метри і розміри. Перемінні 

розміри. Синкопа. Темп. Поліритмія. Поліметрія. Значення ритму, метру та темпу в музиці. 

ЛАД І ТОНАЛЬНІСТЬ. Лад. Мажорний і мінорний лад. Гами натурального мажору і 

мінору. Основні ступені мажорного і мінорного ладу. Назви, позначення та властивості 

ступенів мажорного і мінорного ладу. Тональність. Квінтове коло. Енгармонізм мажорних і 

мінорних тональностей. Паралельні тональності. Одноіменні тональності. Значення 

мажорного і мінорного ладу в музиці. 

ІНТЕРВАЛИ. Інтервал. Кількісна і якісна величина інтервалів. Прості та складні 

інтервали. Діатонічні інтервали. Збільшені та зменшені інтервали (хроматичні). 

Енгармонічна рівність інтервалів. Обернення інтервалів. Консонуючі та дисонуючі 

інтервали. 

ІНТЕРВАЛИ В ТОНАЛЬНОСТЯХ МАЖОРУ І МІНОРУ. Інтервали натурального 

мажору і мінору. Інтервали гармонічного мажору і гармонічного мінору. Характерні 

інтервали. Стійкі та нестійкі інтервали. Розв’язання нестійких інтервалів. Розв’язання 

дисонуючих інтервалів. 

АКОРДИ. Акорд. Тризвук. Види тризвуків. Консонуючі та дисонуючі тризвуки. 

Обернення тризвуків. Головні тризвуки в мажорі та мінорі. Побічні тризвуки мажору і 

мінору. Септакорд. Види септакордів. Домінантсептакорд та його обернення. Розв’язання 



домінантсептакорду і його обернень. Ввідні септакорду. Особливості розв’язання. 

Септакорд другого ступеня. Акорди в музиці. 

ЛАДИ НАРОДНОЇ МУЗИКИ. Особливі види семиступеневих діатонічних тонів. 

Пентатоніка. Перемінний, перемінно-паралельний лад, мажоро-мінор. Інші лади. 

СПОРІДНЕНІ ТОНАЛЬНОСТІ. ХРОМАТИЗМ. Хроматизм. Альтерація. 

Хроматична гама. Правопис мажорної та мінорної хроматичної гами. Транспозиція Види 

транспозиції. Модуляція. Відхилення. Модуляція в споріднені тональності (тональності 

діатонічної спорідненості). 

МЕЛОДІЯ. Значення мелодії в музичному творі. Напрям мелодичного руху та його 

діапазону. Прохідні та допоміжні звуки. Розчленування мелодії на частини. Цезура. Період. 

Речення. Каденція. Фраза. Мотив. Динамічні відтінки та їх зв’язок із мелодичним розвитком. 

Позначення динамічних відтінків. Мелізми. Знаки деяких прийомів виконання. 

 

СОЛЬФЕДЖІО 

ІНТОНУВАННЯ: 

 мажорних і мінорних (три види) гам; 

 ладів народної музики: 

 інтервалів   вверх   і   вниз   від   заданого   звука,   в   тональності,   з розв’язанням 

і без розв’язання; 

 діатонічні, характерні інтервали гармонічного мажору і мінору; 

 акордів вверх і вниз від заданого звука в тональності з розв’язанням і без 

розв’язання; тризвуків мажорних, мінорних, збільшених, зменшених, обернень мажорних і 

мінорних тризвуків, домінантсептакорду та його обернень, малого та зменшеного ввідного 

септакорду, септакорду другого ступеня діатонічної системи. 

 акордових послідовностей, складених із вищеназваних акордів; 

 спів з аркуша одноголосих прикладів середньої складності, з можливими 

хроматизмами, стрибками, синкопами, особливими ритмічними групами, відхиленнями та 

модуляціями   (вправи з підручників сольфеджіо: П.Драгомиров «Учебник сольфеджио», 

Калмыков Б., Фридкин Г. «Сольфеджио»., Н.Ладухин «Одноголосное сольфеджио», В.Флис, 

Я.Якуб’як «Сольфеджіо. VI та VII класи»), класифіковано у відповідності до базової 

музичної підготовки вступника. 

 

СЛУХОВИЙ АНАЛІЗ 

 визначити на слух інтервали та акорди, вказані у розділі «Інтонування»;  

 визначити на слух послідовність із 4-6 інтервалів; 

 визначити на слух послідовність із 4-6 акордів;  

 визначити на слух окремі ступені ладу (після попереднього настроювання), 

різновиди мажорних і мінорних ладів, лади народної музики. 
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Теорія музики 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Творчий конкурс ІІ. Теорія музики і сольфеджіо. 

Творчий конкурс ІІ передбачає чотири види завдань по теорії музики і 

сольфеджіо. 

1. Абітурієнт повинен проілюструвати знання по теорії музики  в обсязі 

програми, яка передбачена для базової музичної освіти, а саме: поняття звуку, 

нотного письма, ритму і темпу, ладу і тональності, інтервалів в тональностях 

мажору і мінору, акордів, ладів народної музики, споріднених тональностей, 

хроматизмів, побудови мелодії (теоретичне питання) 

2. Інтонування  мажорних і мінорних гам, ладів народної музики, 

інтервалів і акордів від заданого звуку або в  тональності, акордових 

послідовностей. 

3. Спів з листа нескладних вокальних номерів (вправи з підручників 

сольфеджіо). 

4. Слуховий аналіз. Визначення на слух інтервалів та акордів, 

послідовностей із  чотирьох інтервалів, окремих ступенів  ладу. 

Творчий конкурс ІІ «Теорія музики і сольфеджіо» оцінюється за 

двохсотбальною шкалою.  

Бали Критерії оцінки творчого конкурсу ІІ. 

0 - 99 
 

 

 

 

 

 

- не володіє основами теорії музики; 

- не інтонує вокальні вправи; 

- не може визначити  інтервали або акорди  на слух. 

100 - 139 - основами теорії музики володіє недостатньо; 

- інтонує вокальні вправи з грубими помилками ; 

- не може правильно  визначити  інтервали або акорди  на слух.  

140 - 170 - має задовільні знання із основ теорії музики; 

- інтонує вокальні вправи з незначними помилками; 

- інтервали або акорди  на слух визначає з деякими  

неточностями. 



171 - 194 - має добрі  знання із основ теорії музики; 

- правильно інтонує вокальні вправи; 

- інтервали або акорди  на слух визначає безпомилково.  

195 - 200 - має високі  знання із основ теорії музики; 

- правильно інтонує вокальні вправи; 

- визначає  безпомилково на слух інтервали або акорди  

підвищеної складності. 

 

 

 

 

 


