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Пояснювальна записка
Сольфеджіо — практична дисципліна, яка охоплює певну систему інтонаційних і слухових 

умінь та навичок, необхідних для формування музиканта будь-якої музичної спеціалізації.
Зміст навчального посібника спрямований на системний, методичний розвиток музичних 

здібностей студентів: мелодичного, тембрового, ладового та гармонічного слуху, метро-рит-
мічного відчуття, музичної пам’яті, музичних слухових уявлень. Ці завдання вирішуються за 
допомогою планомірно-регулюючого, цілеспрямованого впливу на слух системи особливих 
тренувальних вправ.

Мета цієї роботи — формування вільної слухової орієнтації в музичному матеріалі, умін-
ня сприймати та відтворювати музику в усіх її компонентах, надання процесу оволодіння 
музичною інтонацією професійної спрямованості, наближеної до спеціальності “Музичне 
мистецтво” спеціалізації “Естрадний спів”. Зазначена мета реалізувалася шляхом підбору від-
повідного музичного матеріалу та його систематизації для набуття вокалістами-естрадниками 
необхідних навичок та умінь.

Нагальна потреба в створенні навчального посібника “Сольфеджіо” з вузькоспеціальним 
призначенням викликана наступним. По-перше, не викликає сумніву факт існування проти-
річчя між об’ємністю і складністю навчальної програми і неоднорідним рівнем початкової 
музичної підготовки груп студентів (інколи відсутністю початкової музичної освіти). Тому 
навчальний посібник повинен забезпечувати принцип індивідуального підходу в навчанні 
у поєднанні з інтенсивним методом виховання майбутнього фахівця за всіма формами робо-
ти. По-друге, переважну більшість існуючих видань із сольфеджіо призначено для студентів 
інших спеціалізацій — струнних, народних, духових інструментів, музично-теоретичного від-
ділу тощо. Одним із навчальних посібників, адресованих студентам естрадних відділів музич-
них училищ, ДМШ, ВМШ, є підручник М. Серебряного “Сольфеджио на ритмоинтонационной 
основе современной эстрадной музыки” [48]. Ця фундаментальна робота створена автором на 
потребу часу, що пов’язане з відкриттям відділів естрадного виконавства в навчальних закла-
дах І–ІІ рівнів акредитації. Іншою роботою є посібник Б. Копєлєвича “Сольфеджіо” [21].

У посібниках послідовно і продумано розроблені методики формування необхідних про-
фесійних навичок, залучені яскраві зразки мелодій, фрагменти творів, гармонічні послідов-
ності. Проте в посібнику Б. Копєлєвича використані лише власні приклади, а в підручниках 
М. Серебряного акцент зроблено на підготовку естрадників-інструменталістів.

А. Л. Островський зазначав: “Розвиваючи вокальний слух, здатність корегування недолі-
ків вокальної моторики (тонке відчуття фізіології співочого апарату, вокальної позиції, фізіо-
логічних умов, що визначають нюанси голосового тембру та ін.), вокаліст часом не пов’язує 
розвиток цих специфічних сторін спеціальності з розвитком музичного слуху в цілому, тобто 
відриває роботу над вокалом від розвитку музикальності. Внаслідок такого порушення коор-
динації між слухом і моторикою у вокаліста, незважаючи на наявність гарних слухових даних, 
з’являється фальшива інтонація, і вокальна моторика, зависнувши у сфері лише фізіологічного 
відчуття, сильно страждає” [34, 25].

У цьому навчальному посібнику передбачено використання на заняттях із сольфеджіо при-
кладів із пісенного та частково інструментального фольклору різних країн, фрагментів творів 
класичної літератури, зразків української та зарубіжної естрадної і джазової музики. Це по-
яснюється тим, що посібник не може обмежуватися вузькоспеціальними завданнями. Вихо-
вання “активного професійного слуху музиканта можливе лише через осмислення інтонацій-
них основ музики різних стилів, вивчення специфічних інтонаційних особливостей кожного 
з пластів музичної культури і виявленню їх взаємовпливу і взаємодії” [48].
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До посібника увійшли теми розділу “Діатоніка” та “Хроматика”, зокрема: кварто-квінтове 
коло мажорних і мінорних тональностей, складні метри і розміри, діатонічні інтервали нату-
рального мажору і мінору, інтервал як засіб для створення музичного образу, гармонічний ма-
жор і мінор, інтервали гармонічного мажору і мінору, ладові дисонанси та їхнє розв’язання, 
тризвуки та обернення натурального і гармонічного мажору і мінору тощо.

Навчальний посібник містить матеріал з усіх розділів курсу і всіх форм роботи. Музичні 
приклади (одноголосні, двоголосні, з цифровкою, з акомпанементом, багатоголосні, пісні та 
романси) розташовані в порядку поступового ускладнення ладо-ритмічних послідовностей з 
урахуванням вивчення та узагальнення елементів музичної мови.

Фундаментом усієї системи навичок, передбачених виданням, що спрямовані на виховання 
ладового слуху, є інтонаційні вправи, їхнє чітке і систематичне використання. До навчального 
посібника включені лише гармонічні послідовності (“цифровки”) як матеріал для інтонацій-
них вправ у співі “по вертикалі”, “по горизонталі”, з інструментом, як основа для створення ме-
лодичних побудов та імпровізацій (творчі завдання).

У навчальний посібник включені вокальні мелодії з умовним позначенням акордів супро-
воду, даються типові різновиди акордової фактури. Ці завдання вирішують завдання підви-
щення практичної спрямованості курсу сольфеджіо, оволодіння навичками грамотної імпро-
візаційної гармонізації, розвитку міжпредметних зв’язків сольфеджіо, гармонії, спеціальності, 
фортепіано. Значне місце у навчальному посібнику займає спів по нотах з акомпанементом пі-
сень, романсів, фрагментів опер.

Посібник включає приклади з різноманітними метроритмічними варіантами за принципом 
“від простого до складного”: групами основного і довільного поділення тривалостей, пунктир-
ного ритму, синкопами в простих, складних і мішаних метрах і розмірах. Їх можна виконувати 
окремо, прораховуючи метричні долі, двома руками (двострочні ритми), а також при співі по 
нотах з ритмічним супроводом певної ритмічної остинатної фігури. Сольфеджування мелодії, 
фортепіанний і ритмічний супровід можна доручити різним студентам, що активізує навчаль-
ну діяльність.

Одним із основних завдань курсу сольфеджіо є відпрацювання чистої інтонації, без якої 
неможливе виразне, художньо осмислене музикування. Головною умовою її формування 
є розвиток вокальних навичок, прийомів постановки дихання, атаки звука, неприпустимість 
неточного інтонування.

Особливості професійного досвіду кожної спеціальності, зокрема естрадного вокалу, деяка 
його односторонність на практиці нерідко призводить до того, що виконавець оцінює драма-
тургію музичного твору лише через зміни емоційної напруги і не бере до уваги зміст струк-
тури самого музичного тексту. Тому в методиці сольфеджіо важливо не лише забезпечити 
професійну спрямованість курсу, але й вибудувати основу цілісного сприйняття музичного 
матеріалу.

Висловлюємо щиру вдячність завідуючій кафедри теоретичної, прикладної культурології 
та музикознавства Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктору мис-
тецтвознавства, професору В. Шульгіній; рецензентам: доктору мистецтвознавства, професору 
НМАУ імені П. І. Чайковського С. Тишко, кандидату мистецтвознавства, доценту Київського 
інституту імені Р. М. Глієра Ю. Зільберману, кандидату мистецтвознавства, професору Доне-
цької державної музичної академії імені С. С. Прокоф’єва Л. Рязанцевій.
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Cтруктура і назви акордів

№ 
з/п Нотний запис Літерне 

позначення Назви акордів Інтервальний 
склад

1 G мажорний тризвук в. 3 + м. 3

2 Gm мінорний тризвук м. 3 + в. 3

3 G7 малий мажорний 
септакорд в. 3 + м. 3 + м. 3

4 Gm7 малий мінорний 
септакорд м. 3 + в. 3 + м. 3

5 G7O, Gdim7, GO зменшений септакорд м. 3 + м. 3 + м. 3

6 G7Ø, GØ, Gm-5
7, Gmb5

7

малий септакорд зі 
зменшеним тризвуком м. 3 + м. 3 + в. 3

7 Gmaj7, G+7, G#7
великий мажорний 

септакорд в. 3 + м. 3 + в. 3 

8 Gm maj7, Gm+7, 
Gm#7

великий мінорний 
септакорд м. 3 + в. 3 + в. 3

9 Gmaj+5
7, Gmaj#5

7, G
+5
+7

великий септакорд зі 
збільшеним тризвуком в. 3 + в. 3 + м. 3

10 G+5, G#5 збільшений тризвук  в. 3 + в. 3

11 G6 мажорний тризвук із 
секстою в. 3 + м. 3 + в. 2

12 Gm6 мінорний тризвук із 
секстою м. 3 + в. 3 + в. 2



7

№ 
з/п Нотний запис Літерне 

позначення Назви акордів Інтервальний 
склад

13 G#5
7, G

+5
7

малий мажорний 
септакорд із 

підвищеним квінтовим 
тоном

в. 3 + в. 3 + зм. 3

14 G-5
7, G

b5
7

малий мажорний 
септакорд із 

пониженою квінтою
в. 3 + зм. 3 + в. 3

15 G6
7

малий мажорний 
септакорд з секстою 

замість квінти
в. 3 + ч. 4 + м. 2

16 G9 великий нонакорд в. 3 + м. 3 + м. 3 
+ в. 3

17 G-9, Gb9 малий нонакорд в. 3 + м. 3 + м. 3 
+ м. 3

18 G11 чистий ундецимакорд в. 3 + м. 3 + м. 3 + 
в. 3 + м. 3

19 G+11, G#11
збільшений 

ундецимакорд
в. 3 + м. 3 + м. 3 + 

в. 3+ в. 3

20 G13 великий 
терцдецимакорд

в. 3 + м. 3 + м. 3 + 
в. 3 + м. 3 + в. 3

21
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Розділ І. Діатоніка

Діатоніка мажору і мінору. 
Прості метри і розміри та групування в них

Ладове виховання слуху  — одне з  найважливіших завдань курсу сольфеджіо.
Вітчизняна практика сольфеджіо на початковому етапі використовує традиційні ме-
тоди засвоєння ладу: спів гам від нижньої тоніки до верхньої і  назад, розв’язання 
нестійких ступенів на основі ладового тяжіння, мелодичні ходи по стійких ступенях, 
ланцюжки ступенів, стрибки на певні ступені, рухи по звукам головних тризвуків, 
імпровізація у будь-якій тональності.

Важливою умовою цього періоду є уникнення тривалого перебування в тональності 
С-dur, увага до висотного забарвлення різних тональностей, постійний розвиток 
внутрішнього слуху, чистота інтонування.

Розпочинати спів мажорної гами бажано з  використанням болгарської методики 
“стовбиці”, а також гамоподібних послідовностей, наприклад:

Засвоєння ввіднотонності можна проводити на основі вправ у  різних тонально-
стях, типу:

Не менш важливе значення має секвенційний рух за діатонічними ступенями із за-
ключною мелодичною каденцією.

Починати вивчення інтервалів на ступенях ладу бажано з  квінти і  терції, спи-
раючись на стійки ступені ладу, поступово додаючи кварту. Необхідно досягти 
інтонування всіх інтервалів, включаючи сексту і септиму, побудованих на різних ступе-
нях, вільно і безпосередньо, з чітким уявленням взаємовідносин ступенів ладу.

Для точного і  чистого інтонування велике значення має відчуття лінії розвитку 
мелодії: плавний рух вгору чи вниз, повторення на одному місці, зміна напрямку руху, 
оспівування звуків, ширина стрибка за участю певних ступенів, кульмінаційні точ-
ки тощо. Тому, працюючи над розвитком інтонаційного слуху при сольфеджуванні, 
слід завчасно проаналізувати мелодію, залучивши внутрішній слух, чим зміцнюється 
зв’язок між зоровими, просторовими уявленнями та їх звуковим втіленням. На занят-
тях із сольфеджіо всі нові інтонації повинні бути спочатку почуті, потім шляхом бага-
точисельного повторення засвоєні і, нарешті, виконані самостійно голосом.

Методичною основою розвитку інтонаційного слуху можна назвати: вихован-
ня почуття ладу і  ладових зв’язків звуків, вивчення і  формування слухових уявлень 
елементів музичної мови, вироблення правильних співочих навичок, вміння оперувати 
слуховими навичками і  знаннями для втілення їх у спів, вміння слухати й оцінювати 
якість співу.
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Ритмічне виховання — важлива складова загальної професійної підготовки музи-
канта. Ритмічне виховання охоплює розвиток почуття темпу, метру та співвідношення 
тривалостей.

Наведені ритмічні вправи у  простих розмірах складаються з  послідовності три-
валостей певних метричних долей або у  кратному поділенні. Мета таких вправ  — 
у засвоєнні ритмічних формул, типових для простих метрів і розмірів. Для послідовного 
засвоєння ритмічних малюнків починати треба з найпростіших вправ:

Ритмічні вправи призначені не лише для простукування ритмічного супрово-
ду мелодій, але й  для творчих завдань  — написання мелодії на даний ритмічний ма-
люнок. Корисно поєднувати різні ритми у  простукуванні 2–3 студентами або група-
ми студентів. Для студентів естрадної спеціалізації важливе місце займає ритмічна 
сольмізація  — назва нот відповідними тривалостями у  певному розмірі, без співу. 
У  цілому на заняттях із сольфеджіо при вивченні різних ритмів треба спиратися на 
емоційну виразність кожної ритмічної фігури (а  не підходити до їхнього визначення 
лише логічно), добиватися строгої метричності в різних темпах.
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Українська народна пісня "Ой, джигуне, джигуне"

Українська народна пісня "Засвіт встали козаченьки" 

Українська народна пісня "Ой посіяв козак гречку" 

Українська народна пісня "Та казала мені Солоха: «Прийди!»"
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Ц. Кюї ."Пісня"   

Ф. Лещинська."Маляр" 
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Українська народна пісня "Попід гай, попід гай зелененький"  

Українська народна пісня "Прийшла весна"  

Українська народна пісня "Ой, неробе-муже"  

Українська народна пісня "І шумить, і гуде" 

Українська народна пісня "Ой грай, Юрью" 

Українська народна пісня "Кучерява Катерина" 

Польська народна пісня "На світанку" 

Е. Колмановський. "Чорне і біле" 

Українська народна пісня "Тихий Дунай" 

Українська народна пісня "Ой у саду сіно низенько посіло" 
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М. Іпполітов-Іванов ."Грузинська пісня" 
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О. Глазунов. Симфонія № 7, ч.1 

В. Сильвестров. "Колискова" 

Г. Гладков. "Пісня друзів"  

Українська народна пісня "Ой ти, дівчино зарученая" 
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Д. Кабалевський. "Зарядка" 

А. Жилін. "Вальс"

Л. Афанасьєв. "Пісня"

Ю. Чічков. "Рідна пісенька"

П. Чайковський. "Гумореска"

П. Майборода. "Білі каштани"

М. Огінський. "Вальс"

О. Филипенко. "Весняна пісенька"
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О. Филипенко. "Святкова"

Б. Барток. "П’єса"

Л. Бірнов. "Свято в зоосаді"

Д. Львов-Компанеєць. "Три загадки"

С. Верховинець. "Мелодія"


