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1. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ 

Теорія музики – одна з провідних обов’язкових дисциплін музично-теоретичної підготовки здобувача вищої освіти спеціальності 025 – 

Музичне мистецтво, оскільки вона є базою наступних дисциплін музично-теоретичного та музично-історичного блоків освітньої програми, а 

також відіграє велику роль у фахових предметах солістів-вокалістів та звукорежисерів – сольний спів, сценічний спів, вокальний ансамбль, 

аранжування та бітмейкинг та інші. Крім того, знання з теорії музики мають велике значення для здобувачів вищої освіти музичної 

спрямованості в написанні та захисту кваліфікаційної роботи, оскільки надає змогу обізнаного аналізу музичних творів та професійного 

розгляду історичних та теоретичних проблем музичної культури. 

Метою освоєння дисципліни «теорія музики» є ознайомлення здобувачей з елементами музичного мислення та принципами їх взаємодії 

на основі метроритму, ладотональності та музичної форми, формування навичок самостійного музично-теоретичного аналізу різних музичних 

явищ; набуття практичних навичок та вмінь з основ теорії музики для роботи майбутніх фахiвцiв у сфері вокального виконавства та 

звукорежисури. 

Передумови для вивчення дисципліни. Передумови для вивчення Теорії музики відсутні. Даний курс є своєрідним вступом до 

обов’язкових та вибіркових дисциплін музично-теоретичного та музично-історичного циклу освітньої програми. 

 

 
 

Міжнародний гуманітарний університет 

Факультет мистецтва і дизайну 

Кафедра музичного мистецтва та звукорежисури 
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2. ОЧІКУВАНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ СФОРМУВАТИ 

ТА ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  

У процесі реалізації програми дисципліни «Теорія музики» формуються наступні компетентності із передбачених освітньою програмою: 

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) 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

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, 

а також свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, звукорежисерській роботі і науковій 

діяльності. 

СК7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні знання у практичній діяльності. 

СК8. Здатність володіти елементами диригентської техніки.  

СК10. Здатність застосовувати базові знання провідних музично-теоретичних систем та концепцій. 

СК11. Здатність оперувати професійною термінологією у виконавській, імпровізаційній та звукорежисерській роботі. 

СК13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків. 

СК17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології музикознавчої, виконавської, композиторської та 

звукорежисерської діяльності. 

Навчальна дисципліна Теорія музики забезпечує досягнення програмних результатів навчання (ПРН), передбачених освітньою 

програмою: 

ПРН6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та написання роботи 

відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну позицію. 

ПРН7. 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. 

ПРН8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі створення виконавських, музикознавчих та звукорежисерських 

інтерпретацій. 

ПРН9. Демонструвати володіння теоретичними та практичними основами аранжування музики та композиції, вміння здійснювати переклад 

музичних творів для різних колективів (ансамблю, хору). 

ПРН11. Застосовувати теоретичні знання та навички у творчій практичній діяльності. 

ПРН12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом. 

ПРН15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з музичного мистецтва. 

 

Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання: 

1.На понятійному рівні – основних категорій, понять та їх визначень з курсу теорії музики як науки. 
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2. На рівні практичного знання – побудова елементів музичної мови поза тональністю та у тональності (лади різних видів, інтервали, 

акорди тощо), групування вокальних та інструментальних музичних зразків, тональна транспозиція музичних творів та фрагментів. 

Вміння: 

3. Розуміти якісні зміни та оновлення у сфері музичної теорії, що відбуваються на сучасному етапі. 

4. Оцiнювати значущість елементів музичної мови в конкретному музичному творі, розуміти принципи їх взаємодії у музичних творах 

композиторiв рiзних епох та стилів, що сприяє глибинному засвоєнню фундаментальних явищ музичної культури. 

5. Аналізувати сутність музичних явищ і змістовне наповнення того або іншого твору музичного мистецтва з точки зору його складових 

– елементів музичної мови. 

5. Застосувати теоретичні знання: на рівні побудування провідних елементів теорії музики; на творчому рівні – якісно, свідомо і творчо 

застосовувати у своїй виконавській і звукорежисерській діяльності знання з теорії музики, формувати наукові пошуки у теренах різних явищ 

музичного мистецтва, у тому числі сучасних. 

Навички: 

7. Упорядковувати набуті знання у вигляді виконання індивідуальних завдань. 

8. Опрацьовувати теоретичний матерiал через уснi та письмовi завдання, гру вправ на фортепiано 

9. Аргументовано обговорити та пояснити: теорія музики як цілісна інтегрована музична наука, її значення і роль для музикознавства в 

цілому та для вокально-виконавської і звукорежисерської діяльності зокрема. 

 

3. ОБСЯГ ТА ОЗНАКИ КУРСУ 

Загалом Вид заняття 
(денне відділення) 

Ознаки курсу 

ЄКТС годин 
Лекційні заняття Практичні заняття Самостійна робота 

Курс, (рік 

навчання) 

Семестр Обов’язкова / 

вибіркова 

8 240 56 56 128 1 1, 2 Обов’язкова 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем 

кількість годин 

всього 
у тому числі 

лекц. практ. 
сам. 

роб. 

I семестр     

Тема 1. Предмет і завдання курсу «Теорія музики». 8 2 2 6 

Тема 2. Музичний звук та його властивості. Система фіксації музичного звуку. 12 2 2 8 

Тема 3. Лад. Тональність. Мелодія і тематизм. 12 2 2 8 

Тема 4. Ритм і метр. 24 6 6 12 

Тема 5. Інтервали. 24 6 6 12 
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Тема 6. Акорди. Тризвуки. Септакорди. 24 6 6 12 

Тема 7. Транспозиція та її засоби. Використання транспозиції  в музичній практиці. 6 2 2 2 

Тема 8. Орнаментика. 8 2 2 4 

Всього годин у I семестрі 120 28 28 64 

II семестр     

Тема 1. Різновиди ладів. 16 4 4 8 

Тема 2. Інтервали у гармонічному мажорі та мінорі. 20 4 4 12 

Тема 3. Акорди у тональності. Тризвуки. 12 2 2 8 

Тема 4. Септакорди поза тональністю. 24 6 6 12 

Тема 5. Септакорди у тональності. 24 6 6 12 

Тема 6. Форми тональної спорідненості. 8 2 2 4 

Тема 7. Відхилення та модуляція у тональності. 8 2 2 4 

Тема 8. Основи музичного мислення та музичної композиції 8 2 2 4 

Всього годин у II семестрі 120 28 28 64 

Всього годин за навчальний рік 240 56 56 128 

 

5. ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / ОБЛАДНАННЯ 

Здобувачі отримують теми та питання курсу, основну і додаткову літературу, рекомендації, завдання та оцінки за їх виконання як 

традиційним шляхом, так і з використанням платформи он-лайн навчання на базі Zoom. Окрім того, практичні навички у пошуку та аналізу 

інформації за курсом, з оформлення індивідуальних завдань, тощо, здобувачі отримують, користуючись університетськими комп’ютерними 

класами та електронною бібліотекою. 

 

6. ПИТАННЯ ДО ЛЕКЦІЙНО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

   

I семестр 
№ з/п  

Назва теми 

кількість 

годин 

1 Тема 1. Предмет і завдання курсу «Теорія музики». 
1. Поняття музичної теорії. Музика як вид мистецтва.  

2. Зміст музичного твору. Засоби музичної виразності.  

3. Музичний стиль.  

4. Різновиди музичних направлень.  

5. Жанрові різновиди музичного мистецтва.  

4 
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2 Тема 2. Музичний звук та його властивості. Система фіксації музичного звуку. 

1. Звук як фізичне явище та відчуття. Види музичного звуку (з визначеною висотою та шумові). Фізична характеристика та 

властивості музичного звуку: висота, гучність, тривалість, тембр (обертони). Вокальний, інструментальний музичний звук. 

2. Музична система. Звукоряд та його визначення. Діапазон. Теситура. Основні та похідні ступені звукоряду. 

3. Система фіксації музичного звуку. Нота. Нотний стан. Ключі (ключ Соль, ключ Фа, ключ До). Розподіл на октави (назви, 

послідовність). Регістр. Ноти (літерні та складові позначення). Альтерація та знаки альтерації. Енгармонізм. 

4. Штрихи (стаккато, легато, subito, tenuto). Знаки переносу, скорочення та спрощення нотного письма. 

5. Нотне письмо у його історичному розвитку: літерні нотації, невми, реформа Гвідо Аретинського, давньоруська знаменна 

нотація, мензуральна нотація, цифрові нотації.  

4 

3 Тема 3. Лад. Тональність. Мелодія і тематизм. 

1. Визначення ладу і тональності. Визначення: тон, півтону. Стійкі та нестійкі ступені. Тоніка. Ступені ладу. Функційність. 

2. Звукоряди: натуральний, темперований, мажорний та мінорний з різновидами. 

3. Система ступеневих та функційних зв’язків у мажорі і мінорі. Розв’зання нестійкостей-стійкостей. Причини розв’язання. 

4. Кварто-квінтове коло тональностей та ключові знаки.  

5. Лад та музична виразність. Лад у народній музиці та його вплив на академічну та естрадно-джазову музику.  

6. Визначення поняття «мелодія», «тема». 

4 

4 Тема 4. Ритм і метр. 
1. Визначення метру, ритму, темпу. Значення ритму, метру та темпу у музиці. 

2. Основні ритмічні одиниці. Система тривалостей. Особливі види поділу тривалостей (дуолі, триолі, квартолі, квінтолі, 

септолі). 

3. Система позначення метру. Різновиди метру: прості метри. Такт і тактова риска. Різновиди темпу та їх позначення. 

4. Розмір, класифікація розмірів, затакт. Крапка. Ліга. Фермата. 

5. Групування тривалостей у такті (розміри 2/2, 2/3, 4/4, 3/8, 6/8). Особливості групування у вокальній та інструментальній 

музиці. 

6. Паузи: визначення поняття, умовні знаки.  

7. Схеми диригування.  

12 

5 Тема 5. Інтервали. 

1. Визначення інтервалу, назви інтервалів, ступенева та тонова величина. 

2. Різновиди інтервалів (різновиди консонансів та дисонанс, діатонічні та хроматичні; прості та складові; мелодичні та 

гармонічні).  

3. Обернення інтервалів. Енгармонізм інтервалів.  

4. Побудування інтервалу поза тональності та у тональності. Розвʼязання інтервалів у тональності.  

5. Виразні властивості мелодичних та гармонічних інтервалів. 

12 

6 Тема 6. Акорди. Тризвуки. Септакорди. 

1. Визначення акорду. Різновиди акордів. 

2. Різновиди та будова тризвука, складова частина тризвуків.  

3. Побудування різновидів тризвука поза тональністю. 

12 
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4. Септакорди: визначення, різновиди септакордів, їх склад. 

5. Особливості позначення акордів в естрадно-джазовій традиції. 

7 Тема 7. Транспозиція та її засоби.  
1. Визначення транспозиції та засобів тонального транспортування. 

3. Використання транспозиції  в музичній практиці. 

4 

8 Тема 8. Орнаментика. 
1. Загальна характеристика мелізматики та її роль у музичному мистецтві.  

2. Різновиди орнаментики: форшлаг, трель, мордент, групето. 

3. Орнаментика у джазовій вокально-виконавській практиці. 

4 

 залік  

 Всього у I семестрі 56 

 

II семестр 

 
№ з/п  

Назва теми 

кількість 

годин 

1 Тема 1. Різновиди ладів. 
1. Лади народної музики. 

2. Архаїчні ладові структури: діхорд, трихорд, тетрахорд. 

3. Ангемітоновий (безполутоновий) лад.  

4. Зменшений та збільшений лади (штучні лади).  

5. Хроматична гама. Побудування мажорної та мінорної хроматичної гами. 

8 

2 Тема 2. Інтервали у гармонічному мажорі та мінорі. 
1. Інтервали на ступенях натурального та гармонічного мажору і мінору.  

2. Тритони у натуральному та гармонічному мажору і мінору. Розв'язання. Побудування від звуку, визначення 

тональностей та розв'язання. 

3. Група характерних інтервалів: побудування та розв'язання у тональності та поза тональністю.  

8 

3 Тема 3. Акорди у тональності. Тризвуки. 

1. Побудування різновидів тризвука у мажорних та мінорних ладах різних видів (натуральний, гармонічний) 

2. Головні та побічні тризвуки. Обернення тризвуків. 

3. Розв’язання збільшеного та зменшеного тризвуків та їх обернень. 

4 

4 Тема 4. Септакорди поза тональністю. 
1. Визначення септакорду, його структура. Групи септакордів. 

2. Структура та побудування малого мажорного септакорду від звуку.  

3. Структура та побудування малого мінорного септакорду від звуку. 

4. Структура та побудування малого зменшеного септакорду від звуку. 

5. Структура та побудування двічі зменшеного септакорду від звуку. 

12 
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6. Структура та побудування великого мажорного септакорду від звуку.  

7. Структура та побудування великого мінорного септакорду від звуку. 

8. Теоретичне значення та побудування великого зменшеного та великого збільшеного септакордів від звуку. 

5 Тема 5. Септакорди у тональності. 

1. Особливості побутування септакордів у тональності.  

2. Побудування D7 у тональності. Обернення D7 і їх розв’язання у тональності. 

3. Побудування септакордів VII7 у тональності. Обернення VII7 і їх розв’язання у тональності. 

4. Побудування септакорду II7 у тональності та від звуку. Обернення II7 і їх розв’язання у тональності. 

5. Музично-виразні властивості різ-них видів септакордів у музичній традиції. Септакорди в академічній та естрадно-

джазовій музиці. 

12 

6 Тема 6. Форми тональної спорідненості.  

1. Діатоніка Поняття діатоніки і хроматики. 

2. Пентатоніка та її утворення. Діатонічні семиступенні лади мажорного, мінорного нахилу (т.зв. лади народної музики). 

Штучні лади. 

3. Паралельні, однойменні, однотерцові тональності.  

4. Перемінні лади. Мажоро-мінор. 

5. Енгармонізм тональностей. 

4 

7 Тема 7. Відхилення та модуляція у тональності.  
1. Відмінності відхилення і модуляції. 

3. Виразні можливості відхилення і модуляції в музичній практиці. 

4 

8 Тема 8. Основи музичного мислення та музичної композиції. 

1. Будова мелодії. 

2. Принципи побудови мелодичної лінії,  мотив, фраза, речення, період, кульмінація. 

4 

 екзамен  

 Всього у II семестрі 56 

 Всього годин за навчальний рік 112 

 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

До самостійної роботи здобувачів вищої освіти щодо вивчення дисципліни «Теорія музики» включаються: 

1. Знайомство з науковою та навчальною літературою відповідно зазначених у програмі тем. 

2. Опрацювання лекційного матеріалу.  

3. Підготовка до практичних занять. 

4. Консультації з викладачем протягом семестру. 

5. Самостійне опрацювання окремих питань навчальної дисципліни. 

6. Підготовка та виконання індивідуальних завдань у вигляді есе, рефератів тощо. 

7. Підготовка до підсумкового контролю. 
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8. ВИДИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Робоча програма навчальної дисципліни передбачає наступні види та методи контролю:  
Види контролю Складові оцінювання 

поточний контроль, який здійснюється у ході: проведення практичних занять, виконання індивідуального 

завдання; проведення консультацій та відпрацювань.  
60% 

підсумковий контроль, який здійснюється у ході проведення іспиту (заліку). 40% 

 

Методи діагностики знань 

(контролю) 

наукова доповідь, реферати, усне повідомлення, індивідуальне опитування; робота у групі; розв`язання 

практичних завдань, екзамен (залік) 

 

Схема питань до заліку/екзамену 

1. Питання з теорії музики. 

2. Побудова елементів теорії музики (поза тональністю та у тональності, з розв'язанням). 

3. Транспортування. 

4. Групування. 

5. Визначення на слух. 

Питання до заліку - I семестр 

 

1. Поняття музичної теорії. Музика як вид мистецтва. Зміст музичного твору. Засоби музичної виразності.  

2. Музичний стиль. Різновиди музичних направлень. Жанрові різновиди музичного мистецтва. 

3. Звук як фізичне явище та відчуття. Види музичного звуку (з визначеною висотою та шумові).  

4. Фізична характеристика та властивості музичного звуку: висота, гучність, тривалість, тембр (обертони).  

5. Музична система. Звукоряд та його визначення. Вокальний, інструментальний музичний звук. 

6. Діапазон. Теситура. Основні та похідні ступені звукоряду. 

7. Система фіксації музичного звуку. Нота. Нотний стан. Ключі (ключ Соль, ключ Фа, ключ До). Розподіл на октави (назви, 

послідовність). Регістр. 

8. Ноти (літерні та складові позначення). Альтерація та знаки альтерації. Енгармонізм. 

9. Штрихи (стаккато, легато, subito, tenuto, інші).  

10. Нотне письмо у його історичному розвитку: Літерні нотації. Невми. Реформа Гвідо Аретинського. Давньоруська знаменна нотація. 

Мензуральна нотація. Цифрові нотації.  

11. Визначення ладу і тональності. Визначення: тон, полутон. Стійкі та нестійкі ступені. Тоніка. Ступені ладу. Функційність. 

12. Звукоряди: натуральний, темперований, мажорний та мінорний з різновидами. 

13. Система ступеневих та функційних зв’язків у мажорі і мінорі. Розв’зання нестійкостей-стійкостей. Причини розв’язання. 

14. Кварто-квінтове коло тональностей та ключові знаки.  

15. Лад та музична виразність. Лад у народній музиці та його вплив на академічну та естрадно-джазову музику. Визначення поняття 

«мелодія», «тема». 
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16. Визначення метру, ритму, темпу. Значення ритму, метру та темпу у музиці. 

17. Основні ритмічні одиниці. Система тривалостей. Особливі види поділу тривалостей (дуолі, триолі, квартолі, квінтолі, септолі). 

18. Система позначення метру. Різновиди метру: прості метри. Такт і тактова риска. Різновиди темпу та їх позначення. 

19. Розмір, класифікація розмірів, затакт. Крапка. Ліга. Фермата. 

20. Групування тривалостей у такті (розміри 2/2, 2/3, 4/4, 3/8, 6/8). Особливості групування у вокальній та інструментальній музиці. 

21. Паузи: визначення поняття, умовні знаки. Схеми диригування.  

22. Визначення інтервалу, назви інтервалів, ступенева та тонова величина. 

23. Різновиди інтервалів (різновиди консонансів та дисонанс, діатонічні та хроматичні; прості та складові; мелодичні та гармонічні).  

24. Обернення інтервалів. Енгармонізм інтервалів.  

25. Побудування інтервалу поза тональності та у тональності. Розвʼязання інтервалів у тональності. Виразні властивості мелодичних та 

гармонічних інтервалів. 

26. Визначення акорду. Різновиди акордів. Різновиди та будова тризвука, складова частина тризвуків. Побудування різновидів тризвука 

поза тональністю. 

27. Септакорди: визначення, різновиди септакордів, їх склад. Особливості позначення акордів в естрадно-джазовій традиції. 

28. Транспозиція та її засоби. Використання транспозиції  в музичній практиці. 

29. Загальна характеристика мелізматики та її роль у музичному мистецтві.  

30. Різновиди орнаментики: форшлаг, трель, мордент, групето. Орнаментика у джазовій вокально-виконавській практиці. 

 

Питання до екзамену – II семестр 

1. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ 

1. Лади народної музики. 

2. Архаїчні ладові структури: діхорд, трихорд, тетрахорд. 

3. Ангемітоновий (безполутоновий) лад.  

4. Зменшений та збільшений лади (штучні лади).  

5. Хроматична гама. Побудування мажорної та мінорної хроматичної гами. 

6. Інтервали на ступенях натурального та гармонічного мажору і мінору.  

7. Тритони у натуральному та гармонічному мажору і мінору. Розв'язання. Побудування від звуку, визначення тональностей та 

розв'язання. 

8. Група характерних інтервалів: побудування та розв'язання у тональності та поза тональністю.  

9. Побудування різновидів тризвука у мажорних та мінорних ладах різних видів (натуральний, гармонічний) 

10. Головні та побічні тризвуки. Обернення тризвуків. 

11. Розв’язання збільшеного та зменшеного тризвуків та їх обернень. 

12. Визначення септакорду, його структура. Групи септакордів. 

13. Структура та побудування малого мажорного септакорду від звуку.  

14. Структура та побудування малого мінорного септакорду від звуку. 

15. Структура та побудування малого зменшеного септакорду від звуку. 

16. Структура та побудування двічі зменшеного септакорду від звуку. 

17. Структура та побудування великого мажорного септакорду від звуку.  
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18. Структура та побудування великого мінорного септакорду від звуку. 

19. Теоретичне значення та побудування великого зменшеного та великого збільшеного септакордів від звуку. 

20. Особливості побутування септакордів у тональності.  

21. Побудування D7 у тональності. Обернення D7 і їх розв’язання у тональності. 

22. Побудування септакордів VII7 у тональності. Обернення VII7 і їх розв’язання у тональності. 

23. Побудування септакорду II7 у тональності та від звуку. Обернення II7 і їх розв’язання у тональності. 

24. Музично-виразні властивості різ-них видів септакордів у музичній традиції. Септакорди в академічній та естрадно-джазовій музиці. 

25. Діатоніка Поняття діатоніки і хроматики. 

26. Пентатоніка та її утворення. Діатонічні семиступенні лади мажорного, мінорного нахилу (т.зв. лади народної музики). Штучні лади. 

27. Паралельні, однойменні, однотерцові тональності.  

28. Перемінні лади. Мажоро-мінор. Енгармонізм тональностей.  

29. Відмінності відхилення і модуляції. Виразні можливості відхилення і модуляції в музичній практиці. 

30. Будова мелодії. Принципи побудови мелодичної лінії,  мотив, фраза, речення, період, кульмінація. 

 

 2.ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ З ПОБУДОВИ  ЕЛЕМЕНТІВ МУЗИЧНОЇ ТЕОРІЇ 

1. Побудова ладів мажоро-мінорної системи, ладів народної музики, хроматичної гами. 

2. Побудова простих  та складових інтервалів від звуку вгору та донизу. 

3. Побудова і розвʼязання тритонів у тональності 

4. Побудова і розвʼязання характерних інтервалів у тональності. 

5. Побудова, виявлення тональностей і розвʼязання тритонів та характерних інтервалів від звуку вгору та донизу. 

6. Побудова і розвʼязання тризвуків та їх обернень у тональності. 

7. Побудова, виявлення тональностей і розвʼязання тризвуків та їх обернень від звуку вгору та донизу. 

8. Побудова септакордів (Ммаж.7, Ммін.7, Мзм.7; двічі Зм.7; Вмаж.7, Вмін.7, Взм.7, Взб.7) від звуків. 

9. Побудова і розвʼязання D7 та його обернень у тональності.  

10. Побудова VII7, II7 у тональності і розвʼязання. 

11. Групування інструментального та вокального номеру. 

12. Транспортування. 
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9. ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

З ПІДСУМКОВИМ КОНТРОЛЕМ У ФОРМІ ЕКЗАМЕНУ/ ЗАЛІКУ 

Денна форма навчання 

Поточний контроль 

Види роботи 
Планові терміни 

виконання 
Форми контролю та звітності 

Максимальний 

відсоток 

оцінювання 

Систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях 

1.1. Підготовка до практичних занять Відповідно до 

робочої програми та 

розкладу занять 

Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під 

час практичних занять 
 

25 

Виконання завдань для самостійного опрацювання  

1.2. Підготовка програмного матеріалу (тем, 

питань), що виноситься на самостійне 

вивчення 
-//- 

Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних 

занять або ІКР
1
, перевірка конспектів навчальних 

текстів тощо  
10 

Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота здобувача) 

1.3. Підготовка реферату (есе) за заданою 

тематикою  

Відповідно до 

розкладу занять  і 

графіку ІКР 

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе)  

10 

1.4. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. 

підготовка наукових публікацій, участь у 

роботі круглих столів, конференцій тощо. 
-//- 

Обговорення результатів проведеної роботи під час 

аудиторних занять або ІКР, наукових конференцій 

та круглих столів. 

 

5 

Разом балів за поточний контроль 50 

Підсумковий контроль 

екзамен / залік 
 

50 

Всього балів  100 
 

10. КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

(для іспиту / заліку) 

Рівень знань оцінюється:  

- «відмінно» / «зараховано» А - від 90 до 100 балів. Здобувач виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно знаходити та 

опрацьовувати необхідну інформацію, демонструє знання матеріалу, проводить узагальнення і висновки. Був присутній на лекціях та 

практичних заняттях, під час яких давав вичерпні, обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді, має конспект з виконаними 

завданнями до самостійної роботи, проявляє активність і творчість у науково-дослідній роботі;  

-  «добре» / «зараховано»  В - від 82 до 89 балів. Здобувач володіє знаннями матеріалу, але допускає незначні помилки у формуванні 

                                                                   
1
 Індивідуально-консультативна робота викладача зі здобувачами 
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термінів, категорій, проте за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді. Був присутній на лекціях та 

практичних заняттях, має конспект з виконаними завданнями до самостійної роботи, проявляє активність і творчість у науково-дослідній 

роботі;  

-  «добре» / «зараховано» С -  від 74 до 81 балів. Здобувач відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння 

основних положень, з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, але дає недостатньо обґрунтовані, невичерпні відповіді, 

допускає помилки. При цьому враховується наявність конспекту з виконаними завданнями до самостійної роботи та активність у науково-

дослідній роботі;  

- «задовільно» / «зараховано» D - від 64 до 73 балів. Здобувач був присутній не на всіх лекціях та практичних заняттях, володіє 

навчальним матеріалом на середньому рівні, допускає помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. При цьому враховується наявність 

конспекту з виконаними завданнями до самостійної роботи;  

- «задовільно» / «зараховано» Е - від 60 до 63 балів. Здобувач був присутній не на всіх лекціях та практичних заняттях, володіє 

навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні, на всі запитання дає 

необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає помилки, має неповний конспект з завданнями до самостійної роботи; 

-  «незадовільно з можливістю повторного складання» / «не зараховано»  FX – від 35 до 59 балів. Здобувач володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу. 

-  «незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни» / «не зараховано» F – від 0 до 34 балів. Здобувач не володіє 

навчальним матеріалом. 

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами 

100-бальною шкалою Шкала за ECTS За національною шкалою 

екзамен залік 

90-100 (10-12) A відмінно зараховано 

82-89 ( 8-9) B добре 

74-81(6-7) C 

64-73 (5) D задовільно 

60-63 (4) E 

35-59 (3) Fx незадовільно не зараховано 

1-34 (2) F 
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