
ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з навчальної дисципліни «Сольфеджіо» 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра музикознавства та музичної освіти 

Програма екзамену з дисципліни: «Сольфеджіо» 

Курс: 2 

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво 

Форма проведення: комбінована. Екзамен проводитиметься за допомогою 

програми Viber/Skype. 

Тривалість проведення:  3 години  

Максимальна кількість балів: 40 

Критерії оцінювання:  

по 8 балів за правильне написання одноголосного диктанту та правильну 

відповідь на одне питання білету. Окрім диктанту в кожному білеті по 4 

питання. 

31-40 балів – правильне написання диктанту,  виконання письмових 

завдань та спів вправ; 

21-30 балів – правильне написання диктанту,  виконання письмових 

завдань та спів вправ з урахуванням окремих помилок; 

11-20 балів - правильне написання диктанту,  виконання письмових 

завдань та спів вправ з урахуванням значних помилок; 

0-10 балів – неправильне написання диктанту, виконання письмових 

завдань та спів вправ з великою кількістю помилок (неправильно побудовані 

інтервали, акорди, нечисте інтонування, ритмічні помилки та ін.) 

Перелік допоміжних матеріалів: збірник для читання з аркуша, які вказані у 

списку рекомендованої літератури з робочої програми навчальної 

дисципліни. 

Орієнтовний перелік тем: 

Лади. Мажор. Мінор. Види мажору та мінору. Тональність. Кварто-квінтове 

коло тональностей. Діатонічні семиступеневі та п'ятиступеневі лади. 

Інтервали від звуку. Акорди. Тризвуки. Види тризвуків: великий, малий, 

збільшений, зменшений. Обернення тризвуків. Головні тризвуки 

натурального і гармонічного мажору і гармонічного мінору. Характерні 

інтервали гармонічного мажору та мінору. Септакорди. D7 та його 

обернення в тональностях та від звуку з розв’язанням в Т у визначених 

тональностях. Септакорди DVII7 та SII7 з оберненням та розв’язанням в Т 

двома способами у визначених тональностях мажору та мінору. Побудова та 

спів акордових та інтервальних послідовностей в тональностях мажору та 

мінору до семи знаків. 

Екзаменатори: __________ _________Ходоровська І.М.  

Завідувач кафедри: ___________________ _____Олексюк ОМ. 

 



Методичні рекомендації: 

1.Завчасно ознайомитись з переліком основних тем. 

2.Повторити теоретичний матеріал за темами. 

3.Повторити всі види та форми практичних завдань.що 

опрацьовувались упродовж звітного періоду. 

4.Завчасно підготуватись до підключення системи Viber/Skype для 

проведення екзамену. 

5.У строго визначений час викладач після розспівування у призначеній 

тональності проводить письмовий диктант за загально визнаною методикою 

написання диктанту. 

6.Після закінчення терміну написання студенти фотографують свої роботи та 

надсилають їх корпоративною поштою викладачеві для перевірки. 

7.Викладач призначає номери білетів студентам. 

8.Студенти розпочинають готуватися до опитування за білетами. 

9.Викладач опитує всіх студентів за білетами у системі Viber/Skype. Кожний 

студент має можливість слухати відповідь товариша. 

10. Після закінчення опитування та перевірки письмового диктанту викладач 

підбиває підсумки проведеного екзамену. 

 


