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ВСТУП 
Запропонований «Конспект» створювався на основі ба-

гаторічного досвіду роботи з учнями старших класів, з ви-
пускниками, а також з абітурієнтами, що обрали музичні 
відділення училищ культури.

За основу плану «Конспекту» були обрані екзаменаційні 
вимоги для абітурієнтів музично-теоретичного відділення 
училища культури ім. Леонтовича (м. Вінниця) як такі, що 
найширше охоплюють увесь об'єм інформації з теорії музи-
ки, а також вимоги для абітурієнтів інших училищ України.

При створенні «Конспекту з теорії музики» автор на-
магався спрощувати інформативний матеріал, коригуючи 
його з класичними, але іноді занадто складними для учнів 
ДМШ підручниками.

Як показала практика, саме таке викладення матеріалу 
найбільш доступне та зрозуміле для засвоєння.

При створенні "Конпекту" використані деякі авторські 
схеми та визначення, доцільність яких перевірена  часом.

Основні етапи, за якими відбувається засвоєння учнями 
матеріалу:

«ЗНАТИ — ГРАТИ — СПІВАТИ — ВИЗНАЧАТИ НА СЛУХ».

Баркалова Лідія  Людвигівна
викладач-методист ВДМШ № 2
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